
 
บทที่ 3 

การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
 
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลบนเว็บไซตสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดแมฮองสอน 
จัดทําขึ้นเพื่อวางพื้นฐานในการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร การจัดการ
ฐานขอมูลตางๆ โดยศึกษาและวิเคราะหปญหาระบบงานเดิม และออกแบบระบบงานใหม เพื่อให
เว็บไซตมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการใชทรัพยากรใหคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุด 
 
3.1 การศึกษา และวิเคราะหระบบงานเดิม 

3.1.1 ระบบงานเดิม 
1) เว็บไซตเดิมเปนเว็บไซตที่มีการนําเสนอขอมูลที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงของขอมูล

หรือมีการเปลี่ยนแปลงนอย (Static) เมื่อตองการเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนขอมูลตองทําหนาเว็บเพจ
ใหม 

2) ระบบไมมีฐานขอมูล เมื่อมีการจัดทําหนาเว็บไซตใหมทําใหขอมูลเกาหายไปและ
ไมสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนอ่ืนได 

3) หัวขอในการนําเสนอขอมูลมีนอยไมเพียงพอตอความตองการในการนําเสนอขอมูล  
4) การนําเสนอขอมูลมีหลายเรื่องรวมกันไมเปนหมวดหมูชัดเจน 
5) เว็บไซตขาดความนาสนใจ 

 
3.1.2 ระบบงานใหม 

1) มีฐานขอมูลเพื่อใชเก็บขอมูลในเว็บไซต 
2) มีการนําเสนอขอมูลแบบมีการเคลื่อนไหวของขอมูล (Dynamic) ระบบสามารถ

ปรับเปลี่ยนขอมูลหรือเพิ่มเติมขอมูลไดทันที เนื่องจากมีระบบในการจัดการขอมูล 
3) มีระบบในการจัดการขอมูลทําใหสามารถนําเสนอขอมูลไดหลายหัวขอ 
4) มีการจัดหมวดหมูในเว็บไซตชัดเจน 
5) มีการสรางเว็บไซตใหดูนาสนใจมากยิ่งขึ้น 
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3.2   การออกแบบระบบและฐานขอมูล 
จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลขางตน สามารถออกแบบระบบไดดังนี้ 
 

3.2.1 แผนภาพการไหลของขอมูล  
หลังจากศึกษาขอมูลเกี่ยวกับระบบเรียบรอยแลว การวิเคราะหขอมูลและการออกแบบระบบ

โดยใชแผนภาพการไหลของขอมูล ซ่ึงเปนแผนภาพทีบ่รรยายถึงกระบวนการทํางานตางๆ ภายในระบบ
วามีกระบวนการอะไรบาง และมีขอมูลใดเกีย่วของ ซ่ึงจะชวยใหผูพัฒนาระบบสามารถเขาใจและ
ดําเนินการไดอยางถูกตอง  

(1) แผนผังบริบท (Context Diagram) 
 

ตาราง 3.1 แสดงสัญลักษณและความหมายของแผนผังบริบท 
สัญลักษณ ความหมาย 

 หนวยงาน / ตวัแปรภายนอก (External Entity Symbol) 

 
 

การไหลของขอมูล (Data Flow Symbol) 

 แสดงระบบ (System or Application) 

 
โดยการออกแบบในระดับหลักการนั้นจะใชแผนผังบริบท (Context Diagram) เพื่อแสดงถึง

ความสัมพันธของระบบกับสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับระบบงาน ดังรูป 3.1 
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รูป 3.1  แผนผังบริบท (Context Diagram) ของเว็บไซตสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัแมฮองสอน 
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(2) แผนภาพการไหลของขอมูล (Data flow Diagram) 
 

ตาราง 3.2 แสดงสัญลักษณและความหมายของแผนภาพการไหลของขอมูล 
สัญลักษณ ความหมาย 

 
 
 

ช่ือวิธีประมวลผล (Process Name) เปนสัญลักษณแทน
การประมวลผล(Process) หรือสวนที่ทําการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลนําเขา (Input) ใหเปนผลลัพธ (Output) 

 
 

ระบบที่อยูภายนอก (Terminator Name) เปนสัญลักษณ
แทนสิ่งที่อยูนอกระบบ 

 
 

ช่ือไฟล (File-Name) เปนสัญลักษณแทนแหลงเก็บขอมูล
เปนเสนขนาน 2 เสนโดยมีช่ือกํากับ 

 
 

ช่ือไฟล (File-Name) เปนสัญลักษณแทนแหลงเก็บขอมูล
เปนเสนขนาน 2 เสนโดยมีช่ือกํากับ กรณีมีการใช
แฟมขอมูลนี้ซํ้า 

 ช่ือขอมูล(Data -Flow-Name) เปนสัญลักษณแทนกระแส
ขอมูล โดยมีช่ือกํากับบนลูกศร 

 

ซ่ึงสามารถสรางแผนภาพการไหลของขอมูลของสําหรับระบบบริหารจัดการขอมูลบน
เว็บไซตสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน ไดดังรูป 3.2  
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รูป 3.2 แผนผังการไหลของขอมูล ระดับ 0 (Data Flow Diagram level 0) ของเว็บไซต 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัแมฮองสอน 

 
ตาราง 3.3 แสดงรายละเอยีด Process : ตรวจสอบการเขาใชงานระบบ 

Process Name : 1.0 ตรวจสอบการเขาใชงานระบบ 
Description : เปนการตรวจสอบการเขาใชงานระบบ เพื่อคนหาสิทธิ์ในการเขาใช

งานระบบวาจะใชเมนูใดไดบาง 
Input : - ช่ือผูใชงาน และรหัสผาน ของผูดูแลระบบ และเจาหนาที่ 
Output : -  สิทธิ์การเขาใชงานระบบ ของผูดูแลระบบ และเจาหนาที่ 
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ตาราง 3.4 แสดงรายละเอยีด Process : จัดการบุคลากร 
Process Name : 2.0 จัดการบุคลากร 
Description : เปนการ  

- เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลบุคลากร 
- เปลี่ยนรหัสผานบุคลากรในกรณีที่บุคลากรจํารหัสผานตัวเองไมได 
- กําหนดสิทธิ์การใชงานเมนูใหกับบุคลากร 

Input : - สิทธิ์การเขาใชงานระบบ 
- ขอมูลบุคลากร 
- รหัสผานใหมของบุคลากร 
- สิทธิ์การใชงานเมนูของเจาหนาที่ 

Output : -  ช่ือผูใชงาน และรหัสผานสําหรับใชงานระบบใหกับบุคลากร  
- รหัสผาน 
- สิทธิ์การเขาใชงานระบบของเจาหนาที่ 

 
ตาราง 3.5 แสดงรายละเอยีด Process : จัดการวิสัยทัศนและยุทธศาสตร 

Process Name : 3.0 จัดการวิสัยทัศนและยุทธศาสตร 
Description : เปนการ เพิ่ม และแกไขขอมูลวิสัยทัศนและยุทธศาสตร 
Input : - สิทธิ์การเขาใชงานระบบ 

- วิสัยทัศนและยุทธศาสตร 
Output : - วิสัยทัศนและยุทธศาสตร 
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ตาราง 3.6 แสดงรายละเอยีด Process : จัดการขาวและบทความ 
Process Name : 4.0 จัดการขาวและบทความ 
Description : เปนการ  

- เพิ่ม ลบ แกไขขาวกิจกรรม ขาวประชาสัมพันธ ขาวประกวดราคา 
และบทความ 

- คนหาขอมูลขาวและบทความ  
Input : - สิทธิ์การเขาใชงานระบบ 

- กิจกรรม 
- รูปกิจกรรม 
- ขาวประชาสัมพันธ 
- รูปขาวประชาสัมพันธ 
- ขาวประกวดราคา 
- บทความ 
- เงื่อนไขในการคนหาขาวและบทความ 

Output : - กิจกรรม 
- รูปกิจกรรม 
- ขาวประชาสัมพันธ 
- รูปขาวประชาสัมพันธ 
- ขาวประกวดราคา 
- บทความ 
- ขาวและบทความ 
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ตาราง 3.7 แสดงรายละเอยีด Process : จัดการการจองการใชงาน 
Process Name : 5.0 จัดการการจองการใชงาน 
Description : เปนการ เพิ่ม ลบ แกไขขอมูลการจองการใชรถ หอง และเครื่อง

โปรเจคเตอร 
Input : - สิทธิ์การเขาใชงานระบบ 

-  ขอมูลจองการใชรถ 
-  ขอมูลจองการใชหอง 
-  ขอมูลจองการใชเครื่องโปรเจคเตอร 

Output : -  ขอมูลจองการใชรถ 
-  ขอมูลจองการใชหอง 
-  ขอมูลจองการใชเครื่องโปรเจคเตอร 

 
ตาราง 3.8 แสดงรายละเอยีด Process : จัดการไฟลดาวนโหลด 

Process Name : 6.0 จัดการไฟลดาวนโหลด 
Description : เปนการ เพิ่ม ลบ แกไขขอมูลเอกสารสําหรับใหดาวนโหลด 
Input : - สิทธิ์การเขาใชงานระบบ 

- ขอมูลเอกสาร download 
Output : - ขอมูลเอกสาร download 
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ตาราง 3.9 แสดงรายละเอยีด Process : จัดการขอมูลสาธารณสุข 
Process Name : 7.0 จัดการขอมูลสาธารณสุข 
Description : เปนการเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลประชากร สถานการณโรคเอดส และ

สถานการณอันดับโรค 
Input : - สิทธิ์การเขาใชงานระบบ 

- ขอมูลการเปนโรค 
- ขอมูลโรคเอดส 
- ขอมูลประชากร 

Output : - ขอมูลการเปนโรค 
- ขอมูลโรคเอดส 
- ขอมูลประชากร 

 
ตาราง 3.10 แสดงรายละเอียด Process : จัดการอัลบั้มภาพ 

Process Name : 8.0 จัดการอัลบั้มภาพ 
Description : เปนการเพิ่ม ลบ แกไขขอมูลอัลบั้มภาพ และภาพในอัลบั้มนั้น  
Input : - สิทธิ์การเขาใชงานระบบของผูดูแลระบบ 

- ภาพและขอมูลอัลบั้มภาพ 
Output : -  ขอมูลอัลบั้มภาพ 
 

ตาราง 3.11 แสดงรายละเอียด Process : สํารองและเรียกคนืขอมูล  
Process Name : 9.0 สํารองและเรียกคืนขอมูล 
Description : เปนการสํารองและเรียกคืนขอมูลของระบบ 
Input : - สิทธิ์การเขาใชงานระบบ 

- ไฟลกูคืนขอมูล 
Output : -  ไฟลสํารองขอมูล 
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ตาราง 3.12 แสดงรายละเอียด Process : เปลี่ยนรหัสผาน 
Process Name : 10.0 เปลี่ยนรหัสผาน 
Description : เปนการเปลี่ยนรหัสผานของผูเขาใชงานระบบ 
Input : - สิทธิ์การเขาใชงานระบบ 

- รหัสผาน 
Output : -  รหัสผานใหม 
 
 

2.1

เพิ่ม / แกไข / ลบ
ขอมูลบุคลากร

2.2

เปลี่ยนรหัสผาน

2.3

จัดการสิทธ์ิ
การใชงานเมนู

ขอมูลผูใชงานระบบ

สิทธ์ิการเขาใชงานระบบ
ขอมูลบุคลากร

D2 ขอมูลผูใชงาน

รหัสผานใหม

สิทธิ์การใชงานเมนูของเจาหนาท่ี

D1 เมนูใชงาน

ช่ือผูใชงาน,รหัสผานในการเขาใชงานระบบ

D7 ตําแหนง

D6 งาน

D5 กลุมงาน
กลุมงาน

งาน

ตําแหนง

รหัสผานใหมของบุคลากร

รหัสผานใหม

D4 สิทธ์ิการใชงานเมนู
สิทธ์ิการเขาใชงานระบบ

เมนู
สิทธ์ิการเขาใชงานระบบของเจาหนาท่ี

 
 

รูป 3.3  แผนผังการไหลของขอมูล ระดับ 1 (Data Flow Diagram level 1) 
ของกระบวนการจัดการบุคลากร 
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4.1

เพิ่ม / แกไข / ลบ / 
คนหาขาวกิจกรรม

4.2
เพิ่ม / แกไข / ลบ / 

คนหา
ขาวประชาสัมพันธ

4.3
เพิ่ม / แกไข / ลบ /

คนหา
ขาวประกวดราคา

4.4

เพิ่ม / แกไข / ลบ / 
คนหาบทความ

กิจกรรม

สิทธิ์การเขาใชงานระบบ

กิจกรรม D9 กิจกรรม

ขาวประชาสัมพันธ D11 ขาวประชาสัมพันธ

ขาวประกวดราคา D13 ขาวประกวดราคา

บทความ D14 บทความ

D10 รูปกิจกรรม

D12 รูปขาวประชาสัมพันธรูปขาวประชาสัมพันธ

รูปกิจกรรม

ขาวประกวดราคา

บทความ

รูปกิจกรรม

ขาวประชาสัมพันธ

รูปขาวประชาสัมพันธ

เงื่อนไขในการคนหาขาวและบทความ
ขาวและบทความ

เงื่อนไขในการคนหาขาวและบทความ
ขาวและบทความ

เงื่อนไขในการคนหาขาวและบทความ
ขาวและบทความ

เงื่อนไขในการคนหาขาวและบทความ
ขาวและบทความ

สิทธิ์การเขาใชงานระบบ

สิทธิ์การเขาใชงานระบบ

สิทธิ์การเขาใชงานระบบ

 
 

รูป 3.4  แผนผังการไหลของขอมูล ระดับ 1 (Data Flow Diagram level 1) 
ของกระบวนการจัดการขาวและบทความ 

 

 
 

รูป 3.5  แผนผังการไหลของขอมูล ระดับ 1 (Data Flow Diagram level 1) 
ของกระบวนการจัดการการจองการใชงาน 
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รูป 3.6  แผนผังการไหลของขอมูล ระดับ 1 (Data Flow Diagram level 1) 
ของกระบวนการจัดการขอมูลสาธารณสุข 
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3.2.2 แผนผังแสดงความสัมพันธระหวางเอนทิตี (Entity Relationship Diagram) 
เปนแผนผังที่ใชแสดงรายละเอียดและความสัมพันธระหวางขอมูลในระบบในลักษณะที่เปน

ภาพรวม โดยใชสัญลักษณตางๆแทนรูปแบบขอมูลเชิงตรรกะขององคกร ทําใหเขาใจความสัมพนัธ
ระหวางขอมูลไดงาย สัญลักษณแสดงไดดงันี้ 

 

ตาราง 3.13  แสดงรายละเอียดสัญลักษณของเอนทิต ี
สัญลักษณ รายละเอียด 

 
 

เอนทิตี (Entity) หมายถึง บุคคล สถานที่ เหตุการณหรือส่ิงที่สนใจจะศึกษา
จัดเก็บเปนขอมูลในฐานขอมูล เชน เจาหนาที่ แผนงาน เปนตน 

 แอททริบิว (Attribute) หมายถึง ขอมูลที่แสดงลักษณะและคุณสมบัติของ
เอนทิตี  เชน ช่ือเจาหนาที่  ตําแหนง กลุมงาน เปนตน 

 ความสัมพันธ (Relation) ระหวางเอนทิตี (Entity) หมายถึงความสัมพันธ
ระหวางเอนทิตีกับเอนทิตี 

 
 

ความสัมพันธแบบหนึ่งตอหนึ่ง (One-to-one Relationship 1:1) เปน
ลักษณะความสัมพันธที่มีเพียง 1 ระเบียนในเอนทิตี A ที่มีความสัมพันธกับ
ระเบียนเพียง 1 ระเบียนในเอนทิตี B และระเบียนเพียง 1 ระเบียนในเอนทิตี 
B ก็จะมีความสัมพันธกับระเบียนเพียง 1 ระเบียนในเอนทิตี A 

 
 

ความสัมพันธแบบหนึ่งตอกลุม (One-to-many Relationship 1:N) หมายถึง 
ความสัมพันธที่ระเบียนหนึ่งระเบียนในเอนทิตี A มีความ สัมพันธกับ
ระเบียนหลายระเบียนในเอนทิตี B และหลายระเบียนในเอนทิตี B จะมี
ความสัมพันธกับระเบียนเพียงหนึ่งระเบียนในเอนทิตี A 

 
 
 

1 N A B 

1 1 A B 
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รูป 3.7 แผนผังแสดงความสมัพันธระหวางเอนทิตี (Entity Relationship Diagram)  ของเว็บไซตสํานกังานสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน 
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3.2.1   การออกแบบตารางในฐานขอมูล 

  ฐานขอมูลการพัฒนาบุคลากร ช่ือ ฐานขอมูล mhso เปนการพัฒนาโดยใชโปรแกรมจัดการ
ฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ประกอบไปดวยตาราง  29  ตาราง ดังนี้ 

 

ตาราง 3.14  แสดงรายละเอียดชื่อตารางในฐานขอมูล mhso 
ลําดับท่ี ชื่อตาราง ประเภทตาราง คําอธิบายตาราง 

1 ref_car Reference ขอมูลรถ 
2 ref_dept Reference กลุมงาน 
3 ref_disease Reference ขอมูลโรค 
4 ref_doctype Reference ประเภทเอกสาร 
5 ref_position Reference ตําแหนง 
6 ref_projector Reference ขอมูลโปรเจคเตอร 
7 ref_room Reference ขอมูลหอง 
8 ref_tname Reference คํานําหนาชื่อ 
9 ref_work Reference งาน 
10 tbl_activity Transaction ขาวกิจกรรม 
11 tbl_activity_img Transaction รูปกิจกรรม 
12 tbl_aids Master สถานการณโรคเอดส 
13 tbl_album Transaction ขอมูลอัลบั้มภาพ 
14 tbl_album_img Transaction ภาพในอัลบั้มภาพ 
15 tbl_announce Transaction ขาวประชาสัมพันธ 
16 tbl_announce_img Transaction รูปขาวประชาสัมพันธ 
17 tbl_auction Transaction ขาวประกวดราคา 
18 tbl_car Transaction ขอมูลจองการใชรถ 
19 tbl_district Reference อําเภอ 
20 tbl_doc Transaction เอกสาร download 
21 tbl_menu Reference รายการเมน ู
22 tbl_menuuser Master สิทธิ์การใชงานเมนู 
23 tbl_numdisease Master สถานการณอันดับโรค 
24 tbl_population Master ขอมูลประชากร 
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ตาราง 3.14  ช่ือตารางในฐานขอมูล mhso (ตอ) 
ลําดับท่ี ชื่อตาราง ประเภทตาราง คําอธิบายตาราง 

25 tbl_projector  Transaction ขอมูลจองการใชโปรเจคเตอร 
26 tbl_room Transaction ขอมูลจองการใชหอง 
27 tbl_user Master ขอมูลบุคลากร 
28 wb_content Master วิสัยทัศนและยุทธศาสตร 
29 wb_knowledge Transaction บทความ 

 

รายละเอียดของแตละตารางในฐานขอมูล mhso สามารถอธิบายไดดังตารางตอไปนี ้
 

 

ตาราง 3.15 รายละเอียดตารางขอมูลรถ 
ช่ือตาราง          แฟมขอมูลรถ (ref_car) 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลรถ 

Primary Key    car_id 

ชื่อฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

car_id  varchar(7) เลขทะเบียนรถ กข45 

car_prov  varchar(20) จังหวดั กรุงเทพมหานคร 

car_brand  varchar(20) ยี่หอ Volvo 

car_type  varchar(10) ประเภท Van 

car_gen  varchar(10) รุน 940 

car_color  varchar(15) สี ขาว 

car_detail  varchar(30) หมายเหต ุ นพ.สสจ. 

car_icon  varchar(100) ช่ือรูปสัญลักษณรถ car_gray.jpg 
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ตาราง 3.16 รายละเอียดตารางขอมูลกลุมงาน 
ช่ือตาราง          แฟมขอมูลกลุมงาน (ref_dept) 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลกลุมงาน 

Primary Key    dept_id 

ชื่อฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

dept_id  tinyint(1) รหัสกลุมงาน 1 

dept_name  varchar(150) กลุมงาน กลุมงานประกันสุขภาพ 

 
ตาราง 3.17 รายละเอียดตารางขอมูลโรค 

ช่ือตาราง          แฟมขอมูลโรค (ref_disease) 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลโรค 

Primary Key    disease_id   

ชื่อฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

disease_id  tinyint(1) รหัสโรค 1 

disease_name  varchar(50) ช่ือโรค โรคระบบหายใจ 

disease_abbrv  varchar(32) ช่ือโรคอยางยอ ระบบหายใจ 

 
ตาราง 3.18 รายละเอียดตารางขอมูลประเภทเอกสาร 

ช่ือตาราง          แฟมขอมูลประเภทเอกสาร(ref_doctype) 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลประเภทเอกสาร 
Primary Key    doctype _id 

ชื่อฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

doctype_id  char(1) รหัสประเภทเอกสาร 1 

doctype_name  varchar(255) ประเภทเอกสาร แบบฟอรมตางๆ 
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ตาราง 3.19 รายละเอียดตารางขอมูลตําแหนง 
ช่ือตาราง          แฟมขอมูลตําแหนง (ref_position) 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลตําแหนง  
Primary Key    position_id 

ชื่อฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

position_id  tinyint(1) รหัสตําแหนง 1 

position_name  varchar(150) ตําแหนง เจาพนกังานการเงินและบัญชี 

 
ตาราง 3.20 รายละเอียดตารางขอมูลเครื่องโปรเจคเตอร 

ช่ือตาราง          แฟมขอมูลโปรเจคเตอร (ref_projector) 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลโปรเจคเตอร 
Primary Key    projector_id 

ชื่อฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

projector_id  tinyint(1) รหัสโปรเจคเตอร 1 

projector_name  varchar(50) ช่ือโปรเจคเตอร Hitachi 

projector_icon varchar(100) ช่ือรูปสัญลักษณ
โปรเจคเตอร 

monitor_green.jpg 

 
ตาราง 3.21 รายละเอียดตารางขอมูลหอง 

ช่ือตาราง          แฟมขอมูลหอง (ref_room) 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลหอง 
Primary Key    room_id   

ชื่อฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

room_id  tinyint(1) รหัสหอง 1 

room_name  varchar(50) ช่ือหอง หองประชุมชั้น3 

room_icon varchar(100) ช่ือรูปสัญลักษณหอง room_blue.jpg 
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ตาราง 3.22 รายละเอียดตารางคํานําหนาชื่อ 
ช่ือตาราง          แฟมขอมูลคํานําหนาชื่อ (ref_tname) 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลคํานําหนาชื่อ 
Primary Key    tname_id 

ชื่อฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

tname_id  tinyint(1) รหัสคํานําหนาชื่อ 1 

tname_name  varchar(15) คํานําหนาชื่อ นาย 

 
ตาราง 3.23 รายละเอียดตารางขอมูลงาน 

ช่ือตาราง          แฟมขอมูลงาน (ref_work) 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลงาน 
Primary Key    work_id 

ชื่อฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

work_id  tinyint(1) รหัสงาน 1 

work_name  varchar(150) งาน งานคุมครองผูบริโภค 

dept_id  tinyint(1) รหัสกลุมงาน 1 

 
ตาราง 3.24 รายละเอียดตารางขอมูลขาวกิจกรรม 

ช่ือตาราง          แฟมขอมูลขาวกิจกรรม (tbl_activity) 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลขาวกิจกรรม 
Primary Key    act_id 
Foreign Key     usrname 

ชื่อฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

act_id  int(4)  รหัสขาวกิจกรรม 1 

act_subject  tinytext(255) หัวขอขาวกิจกรรม กิจกรรม 5 ส 

act_note  text(65,535) รายละเอียดขาว
กิจกรรม 

เจาหนาที่ สสจ.แมฮองสอน
รวมกันทําความสะอาดในงาน
กิจกรรม 5 ส ทุกวันศกุร สัปดาห
ที่ 3 ของเดือน 
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ตาราง 3.24 รายละเอียดตารางขอมูลขาวกิจกรรม (ตอ) 

ชื่อฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

act_doc  varchar(50) ช่ือไฟลเอกสาร
ประกอบ 

1.doc 

act_img  varchar(50) ช่ือรูปประกอบสําหรับ
แสดงรูปแรก 

1.jpg 

act_locate  varchar(100) แหลงที่มา งานบริหารทั่วไป  
สสจ.แมฮองสอน 

act_datetime  datetime(8) วันที่บันทึก 2008-04-23 21:02:14 

usrname  varchar(10) รหัสผูลงขาว admin 

 
ตาราง 3.25 รายละเอียดตารางรูปกิจกรรม 

ช่ือตาราง          แฟมขอมูลรูปกิจกรรม (tbl_activity_img) 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลรูปกิจกรรม 
Primary Key    act_id,img_id 
Foreign Key     act_id 

ชื่อฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

act_id  int(4)  รหัสขาวกิจกรรม 1 

img_id  int(4)  รหัสรูป 1 

img_name  varchar(50) ช่ือรูปขาวกิจกรรม 1_1.jpg 

img_desc  varchar(250) คําอธิบายรูป เจาหนาที่ชวยกันแยกเอกสาร 
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ตาราง 3.26 รายละเอียดตารางขอมูลสถานการณโรคเอดส 
ช่ือตาราง          แฟมขอมูลสถานการณโรคเอดส (tbl_aids) 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลสถานการณโรคเอดส 
Primary Key    pyear,dist_id 
Foreign Key    dist_id 

ชื่อฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

pyear  varchar(4) ปงบประมาณ 2549 

dist_id  tinyint(1) รหัสอําเภอ 1 

numpatientaids  int(4) จํานวนผูปวยเอดส
ทั้งหมด 

585 

numgetdis  int(4) จํานวนผูติดเชือ้ทั้งหมด 190 

numpatientaliv
e  

int(4) จํานวนผูปวยเอดสที่มี
ชีวิตอยู 

283 

numgetdisalive  int(4) จํานวนผูติดเชือ้ที่มีชีวิต
อยู 

109 

datadate  datetime(8) วันที่รายงานขอมูล 2006-12-29 00:00:00 

 
ตาราง 3.27 รายละเอียดตารางขอมูลอัลบั้มภาพ 

ช่ือตาราง          แฟมขอมูลอัลบั้มภาพ 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลอัลบั้มภาพ 

Primary Key    ab_id 

Foreign Key    user_name 

ชื่อฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

ab_id  int(4)  รหัสอัลบั้มภาพ 1 

ab_name  varchar(255) ช่ืออัลบั้ม รูป สสจ.แมฮองสอน 

img_show  varchar(128) ช่ือรูปแรกที่แสดงหนา
อัลบั้ม 

1.jpg 

ab_desc  text(65,535) คําอธิบายอัลบั้ม อาคารเกา 

create_date  datetime(8) วันที่สรางอัลบั้ม 2008-03-31 15:12:43 
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ตาราง 3.27 รายละเอียดตารางขอมูลอัลบั้มภาพ (ตอ) 

ชื่อฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

last_update  datetime(8) วันที่แกไขอัลบั้ม 2008-03-31 15:12:43 

nview  int(4)  จํานวนคนดูอัลบั้ม 2 

user_name  varchar(16) รหัสผูสรางอัลบั้ม admin 

ip  varchar(64) ไอพีแอดเดรส 127.0.0.1 

 
ตาราง 3.28 รายละเอียดตารางขอมูลภาพในอัลบั้ม 

ช่ือตาราง          แฟมขอมูลภาพในอัลบั้ม (tbl_album_img) 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลภาพในอัลบั้ม 
Primary Key   ab_id,img_id 

Foreign Key   ab_id,user_name 

ชื่อฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

ab_id  int(4)  รหัสอัลบั้มภาพ 1 

img_id  int(4)  รหัสรูป 1 

img_name  varchar(32) ช่ือรูป 1_1.gif 

img_desc  text(65,535) คําอธิบายรูป หองจายยา 

img_order  tinyint(1)  ลําดับรูป 1 

create_date  datetime(8) วันที่ใสรูป 2008-03-31 15:13:31 

last_update  datetime(8) วันที่แกไขรูป 2008-03-31 15:13:31 

nview  int(4)  จํานวนคนรูป 3 

user_name  varchar(16) รหัสผูใสรูป admin 
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ตาราง 3.29 รายละเอียดตารางขอมูลขาวประชาสัมพันธ 
ช่ือตาราง          แฟมขอมูลขาวประชาสัมพนัธ (tbl_annouce) 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลขาวประชาสัมพันธ 
Primary Key   ann_id 

Foreign Key    usrname 

ชื่อฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

ann_id  int(4)  รหัสขาวประชาสัมพันธ 1 

ann_subject  tinytext(255) หัวขอขาว
ประชาสัมพันธ 

รพ.ปาย ประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกเพื่อบรรจุแตงตั้งเปนลูกจาง
ช่ัวคราว 

ann_note  text(65,535) รายละเอียดขาว รพ.ปาย ประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกเพื่อบรรจุแตงตั้งเปนลูกจาง
ช่ัวคราว 1 ตําแหนง รับสมัครวันนี้ถึง 
30 เม.ย. 2551 

ann_doc  varchar(50) ช่ือไฟลเอกสารประกอบ 1.pdf 

ann_img  varchar(50) ช่ือรูปประกอบสําหรับ
แสดงรูปแรก 

1.jpg 

ann_locate  varchar(100) แหลงที่มา รพ.ปาย 

ann_datetime  datetime(8) วันที่ลงขาว 2008-03-31 09:30:31 

usrname  varchar(10) ผูลงขาว admin 

 
ตาราง 3.30 รายละเอียดตารางขอมูลรูปขาวประชาสัมพันธ 

ช่ือตาราง          แฟมขอมูลรูปขาวประชาสัมพันธ (tbl_announce_img) 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลรูปขาวประชาสัมพันธ 
Primary Key  ann_id,img_id 
Foreign Key   ann_id 

ชื่อฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

ann_id  int(4)  รหัสขาวประชาสัมพันธ 1 

img_id  int(4)  รหัสรูป 1 
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ตาราง 3.30 รายละเอียดตารางขอมูลรูปขาวประชาสัมพันธ (ตอ) 

ชื่อฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

img_name  varchar(50) ช่ือรูปขาวประชาสัมพันธ 1_1.jpg 

img_desc  varchar(250) คําอธิบายรูป โรงพยาบาลปาย 

 
ตาราง 3.31 รายละเอียดตารางขอมูลขาวประกวดราคา 

ช่ือตาราง          แฟมขอมูลขาวประกวดราคา (tbl_auction) 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลขาวประกวดราคา 
Primary Key    auc_id 
Foreign Key     usrname 

ชื่อฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

auc_id  int(4)  รหัสขาวประกวดราคา 1 

auc_subject  tinytext(255) หัวขอขาวประกวดราคา ประมูลซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร 10 
เครื่อง 

auc_note  text(65,535) รายละเอียด ประมูลซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร 10 
เครื่อง พรอมอุปกรณ ที่  
สสจ.แมฮองสอน 

auc_price  varchar(250) ราคากลาง 250,000 

auc_buy  varchar(250) รายละเอียดซื้อซอง งานพัสดุ ฝายบริหารท่ัวไป สสจ.
แมฮองสอน วนัที่ 31 สิงหาคม 2550 
ถึงวันที่ 5 กันยายน 2550 ในวัน เวลา  
ราชการ 

auc_deliver  varchar(250) รายละเอียดยื่นซอง วันที่ 10 กันยายน 2550 ตั้งแตเวลา 
09.00 น. ถึง 11.00 น. ณ .หอง
ประชุมช้ัน 3 สสจ.แมฮองสอน 

auc_open  varchar(250) รายละเอียดเปดซอง วันที่ 25 ตุลาคม 2550 ตั้งแตเวลา 
09.00 น. ถึง 11.00 น. ณ .หอง
ประชุม ช้ัน 3 สสจ.แมฮองสอน 

auc_doc  varchar(50) ช่ือไฟลเอกสารประกอบ 1.pdf 
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ตาราง 3.31 รายละเอียดตารางขอมูลขาวประกวดราคา (ตอ) 

ชื่อฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

auc_result  varchar(250) ผลการเปดซอง บริษัทคอมแอนดเซอรวิส ไดรับการ
ประมูล วงเงิน 230,000 บาท 

auc_docresult  varchar(50) ช่ือไฟลเอกสาร
ประกอบการเปดซอง 

r1.pdf 

usrname  varchar(10) ผูลงขาว admin 

auc_datetime  datetime(8) วันที่ลงขาว 2007-07-20 10:46:06 

 
ตาราง 3.32 รายละเอียดตารางขอมูลจองการใชรถ 

ช่ือตาราง          แฟมขอมูลการจองการใชรถ (tbl_car) 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลการจองการใชรถ 

Primary Key    car_id,carsdatetime,caredatetime 

Foreign Key    usrname 

ชื่อฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

car_id  varchar(7) รหัสรถ กข45 

carsdatetime  datetime(8) วันเวลาเริ่ม 2008-04-24 08:00:00 

caredatetime  datetime(8) วันเวลาสิ้นสุด 2008-04-24 16:00:00 

driver  varchar(10) รหัสคนขับรถ e 

driverelse  varchar(70) คนขับรถอื่น ศุภชัย ธรรมวงศ 

prj_name  varchar(255) ช่ือโครงการ รณรงคเมาไมขับ 

usrname  varchar(10) รหัสผูรับผิดชอบ admin 

numpeople  tinyint(1) จํานวนคน 2 
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ตาราง 3.33 รายละเอียดตารางขอมูลอําเภอ 
ช่ือตาราง          แฟมขอมูลอําเภอ (tbl_district) 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลประวัติการอบรม 

Primary Key    dist_id 

ชื่อฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

dist_id  tinyint(1) รหัสอําเภอ 1 

dist_name  varchar(10) ช่ืออําเภอ ปาย 

 
ตาราง 3.34 รายละเอียดตารางขอมูลเอกสารดาวนโหลด 

ช่ือตาราง          แฟมขอมูลเอกสาร download  (tbl_doc) 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลเอกสาร download 
Primary Key    doc_id 
Foreign Key    doctype_id 

ชื่อฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

doc_id  int(4) รหัสเอกสาร 1 

doc_name  text(65,535) ช่ือเอกสาร โปรแกรมลงทะเบียนบัตรประกัน
สุขภาพ ป 2550  

doctype_id  char(1) รหัสประเภทเอกสาร 5 

doc_date  datetime(8) วันที่บันทึก 2008-02-13 22:33:27 

doc_file  varchar(255) ช่ือไฟลเอกสาร 1.doc 

doc_size  int(4) ขนาดไฟลเอกสาร(ไบต) 500000 

usrname  varchar(10) รหัสผูรับผิดชอบ admin 
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ตาราง 3.35 รายละเอียดตารางขอมูลเมนู 
ช่ือตาราง          แฟมขอมูลเมนู (tbl_menu) 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลเมนู 
Primary Key    menu_id 

ชื่อฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

menu_id  tinyint(1) รหัสเมนู 2 

menu_name  varchar(150) ช่ือเมนู จัดการบุคลากร 

 
ตาราง 3.36 รายละเอียดตารางขอมูลสิทธิ์การใชงานเมน ู

ช่ือตาราง          แฟมขอมูลสิทธิ์การใชงานเมนู (tbl_menuuser) 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลสิทธิ์การใชงานเมนู 
Primary Key    menu_id 
Foreign Key    usrname 

ชื่อฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

menu_id  tinyint(1) รหัสเมนู 2 

usrname  varchar(10) รหัสผูใชงาน admin 

 
ตาราง 3.37  รายละเอียดตารางสถานการณอันดับโรค 

ช่ือตาราง          แฟมขอมูลสถานการณอันดับโรค (tbl_numdisease) 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลสถานการณอันดับโรค 
Primary Key    pyear,disease_id 
Foreign Key     disease_id 

ชื่อฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

pyear  varchar(4) ปงบประมาณ 2549 

disease_id  tinyint(1) รหัสโรค 6 

numpop  int(4) จํานวนผูปวย 46156 

datadate  datetime(8) วันที่รายงานขอมูล 2006-12-29 00:00:00 
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ตาราง 3.38 รายละเอียดตารางขอมูลประชากร 
ช่ือตาราง          แฟมขอมูลประชากร (tbl_population) 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลประชากร 
Primary Key    pyear,dist_id 
Foreign Key     dist_id 

ชื่อฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

pyear  varchar(4) ปงบประมาณ 2549 

dist_id  tinyint(1) รหัสอําเภอ 1 

male  int(4) จํานวนประชากรชาย 15465 

female  int(4) จํานวนประชากรหญิง 14068 

datadate  datetime(8) วันที่รายงานขอมูล 2006-12-29 00:00:00 

 
ตาราง 3.39 รายละเอียดตารางขอมูลจองการใชเครื่องโปรเจคเตอร 

ช่ือตาราง          แฟมขอมูลจองการใชโปรเจคเตอร (tbl_projector) 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลจองการใชโปรเจคเตอร 
Primary Key    projector_id, projectorsdatetime 
Foreign Key    projector_id ,usrname 

ชื่อฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

projector_id  tinyint(1) รหัสโปรเจคเตอร 1 

projectorsdatetime  datetime(8) วันเวลาเริ่ม 2008-01-04 08:00:00 

projectoredatetime  datetime(8) วันเวลาเสร็จ 2008-01-05 16:00:00 

place  varchar(50) สถานที่ใช สสจ.แมฮองสอน 

prj_name  varchar(255) โครงการ อบรมคอมพิวเตอร 

usrname  varchar(10) รหัสผูรับผิดชอบ admin 

numpeople  tinyint(1) จํานวนคน 10 

monitor  char(1) รหัสการใชจอภาพ 1 
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ตาราง 3.40 รายละเอียดตารางขอมูลจองการใชหองประชมุ 
ช่ือตาราง          แฟมขอมูลจองการใชหอง (tbl_room) 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลจองการใชหองประชุม 
Primary Key    room_id ,roomsdatetime 
Foreign Key    room_id,usrname 

ชื่อฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

room_id  tinyint(1) รหัสหอง 1 

roomsdatetime  datetime(8) วันเวลาที่เร่ิม 2008-01-04 08:00:00 

roomedatetime  datetime(8) วันเวลาที่เสร็จ 2008-01-05 16:00:00 

prj_name  varchar(255) ช่ือโครงการ อบรมคอมพิวเตอร 

usrname  varchar(10) รหัสผูรับผิดชอบ admin 

numpeople  tinyint(1) จํานวนคน 10 

 
ตาราง 3.41 รายละเอียดตารางขอมูลบุคลากร 

ช่ือตาราง          แฟมขอมูลบุคลากร (tbl_user) 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลบุคลากร 
Primary Key    usrname 
Foreign Key    tname_id,position_id,work_id 

ชื่อฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

usrname  varchar(15) รหัสผูใชงาน supachai 

password  varchar(32) รหัสผานที่เขารหัสMD5 81dc9bdb52d04dc20 
036dbd8313ed055 

tname_id  tinyint(1) รหัสคํานําหนาชื่อ 1 

fname  varchar(50) ช่ือ ศุภชัย 

lname  varchar(50) นามสกุล ธรรมวงศ 

position_id  tinyint(1) รหัสตําแหนง 24 

level  char(2) ขั้น 6 

work_id  tinyint(1) รหัสงาน 13 
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ตาราง 3.41 รายละเอียดตารางขอมูลบุคลากร (ตอ) 

ชื่อฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

tel  varchar(20) โทรศัพทบาน 053611432 

mobile  varchar(20) โทรศัพทมือถือ 0811235432 

email  varchar(100) อีเมล kampon@hotmail.com 

job  text(65,535) รายละเอียดงาน หัวหนางานบริหารงานทั่วไป 

boss_id  tinyint(1) ลําดับผูบริหาร 6 

boss_detail  varchar(100) ตําแหนงผูบริหาร หัวหนางานบริหารงานทั่วไป 

wkstatus  char(1) สถานะการทํางาน 1 

pic  varchar(80) ช่ือรูป kampon.jpg 

 
ตาราง 3.42 รายละเอียดตารางขอมูลวิสัยทัศนและยุทธศาสตร 

ช่ือตาราง          แฟมขอมูลวิสัยทัศนและยุทธศาสตร(wb_content) 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลวิสัยทัศนและยุทธศาสตร 
Primary Key    ct_id  

ชื่อฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

ct_id  int(4)  รหัสขอมูลวิสัยทัศน 1 

ct_data  text(65,535) ขอมูลวิสัยทัศน พันธกิจ วิสัยทัศน เปนองคกรที่มีความ
เปนเลิศดานการบริหารจัดการ
สุขภาพ ของประชาชน 

last_update  datetime(8) วันที่บันทึกขอมูล 2008-04-23 22:25:52 
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ตาราง 3.43 รายละเอียดตารางขอมูลบทความ 
ช่ือตาราง          แฟมขอมูลบทความ(wb_knowledge) 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลบทความ 
Primary Key    wb_id  
Foreign Key    usrname 

ชื่อฟลด ชนิด (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยาง 

wb_id  int(4)  รหัสบทความ 1 

wb_title  varchar(255) ช่ือบทความ วันนี้คณุกนิขาวเชาหรือยัง 

wb_data  text(65,535) รายละเอียดบทความ ทุกคนตองกินอาหารเชาใหไดมาก
ที่สุด เพราะเมื่อรางกายไมมี
พลั ง ง านจากอาหาร เช า ไปใช 
รางกายจะดึงสารอาหารจากอวัยวะ
ส วนอื่ นออกมา  (ไม ใช ไขมัน 
ไขมันยังอยูเหมือนเดิม) ซึ่งภายใต 
กระบวนการนี้จะเกิดกรดชนิด
หนึ่งออกมาดวย 

wb_doc  varchar(128) ช่ือไฟลเอกสารประกอบ 1.pdf 

last_update  datetime(8) วันที่บันทึก 2008-04-23 22:18:16 

usrname  varchar(10) รหัสผูรับผิดชอบ admin 

 
 


