
บทท่ี 4 

การออกแบบระบบและฐานขอมูล 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของสํานักงาน

ประปาเขต 10 การประปาสวนภูมิภาค ผูศึกษาไดออกแบบระบบและฐานขอมูลดังตอไปนี้ 

  

4.1  การออกแบบระบบ 

ผูศึกษาไดใชแผนภาพกระแสขอมูลเพื่อแสดงถึงการไหลของขอมูลเขาและออก ข้ันตอน

การทํางานตางๆ ของระบบ ซ่ึงสัญลักษณตามมาตรฐานท่ีใชในการออกแบบ Data Flow Diagram 

(DFD) แสดงในตาราง 4.1 

 

ตาราง 4.1 สัญลักษณทีใ่ชในการออกแบบระบบ 

สัญลักษณ ความหมาย 

 

 

ช่ือวิธีประมวลผล (Process Name)เปนสัญลักษณแทนการประมวลผล

(Process) หรือสวนท่ีทําการเปล่ียน แปลงขอมูลนําเขา (Input) ใหเปน

ผลลัพธ (Output) 

 ระบบท่ีอยูภายนอก (Terminator Name) เปนสัญลักษณแทนส่ิงท่ีอยู

นอกระบบ 

 ช่ือไฟล (File-Name) เปนสัญลักษณแทนแหลงเก็บขอมูลเปนเสน

ขนาน 2 เสนโดยมีช่ือกํากับ 

 ช่ือขอมูล(Data-Flow-Name) เปนสัญลักษณแทนกระแสขอมูล โดยมี

ช่ือกํากับบนลูกศร 
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ซ่ึงสามารถสรางแผนภาพการไหลของขอมูลของสําหรับระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของสํานักงานประปาเขต 10  การประปาสวนภูมิภาค ไดดังรูป 4.1 

4.1.1 แผนผังบริบท (Context Diagram) เปนแผนผังท่ีแสดงถึงภาพรวมของระบบและความสัมพันธ

ของระบบกับส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของซ่ึงแสดงดังรูป 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป 4.1 แผนผังบริบท (Context Diagram) ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลทาง

อินทราเน็ตของสํานักงานประปาเขต 10 การประปาสวนภูมิภาค 
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รูป 4.2 แผนผังลําดับข้ันตอนกระบวนการระบบสารสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคลทาง

อินทราเน็ตของสํานักงานประปาเขต 10 การประปาสวนภูมิภาค 
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จากรูป 4.2 ทําใหทราบถึงกระบวนการหลักของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากร

บุคคลทางอินทราเน็ตของสํานักงานประปาเขต 10 ซ่ึงมี 6 กระบวนการดังนี ้

1) ลงทะเบียนและเปล่ียนรหัสผานการเขาใชงานระบบ 

2) ตรวจสอบสิทธ์ิในการใชงานระบบ 

3) จัดการระดับสิทธ์ิการเขาถึงขอมูลของผูเขาใชงานระบบ 

4) จัดการขอมูลโครงสรางของระบบ 

5) จัดการขอมูลพนักงานและลูกจาง 

6) คนหาขอมูลและออกรายงาน 
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จากภาพกระแสขอมูลระดับ “0” ของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลทาง

อินทราเน็ตของสํานักงานประปาเขต 10 ดังรูป 4.3 สามารถแยกเปนกระบวนการของระบบออกเปน

กระบวนการยอย ได 6 กระบวนการ ดังนี ้

กระบวนการ 1.0 ลงทะเบียนและเปล่ียนรหัสผานการเขาใชงานระบบ เปนกระบวนการ

พนักงานทุกคนสังกัดสํานักงานประปาเขต 10 ตองทําการลงทะเบียนกอนการใชงานคร้ังแรก จะได 

รับรหัสผานในการเขาใชงานระบบในคร้ังตอไป โดยระบบจะทําการกําหนดระดับสิทธ์ิในการเขา 

ถึงขอมูลใหเปน พนักงานท่ัวไปเสมอ จึงสามารถใชงานไดในสวนพนักงานท่ัวไปเทานั้น คือ 

ตรวจสอบขอมูลรายละเอียดสวนบุคคลของตนเอง และ เปล่ียนรหัสผานใหม ไดทุกคร้ังท่ีเขาใชงาน

ระบบแลว 

กระบวนการ 2.0 ตรวจสอบสิทธ์ิในการใชงานระบบ เปนกระบวนการหลักจากท่ีลงทะเบียน

เรียบรอยแลว ตองทําการเขาใชงานระบบดวยการเขารหัสผาน ท่ีไดรับจากการลงทะเบียน โดยสิทธ์ิ

ในการเขาใชงานระบบอยูท่ีผูดูแลระบบ จะกําหนดสิทธ์ิในระดับท่ีสูงข้ึน จึงมีสิทธ์ิใชงานไดมากข้ึน 

โดย สิทธ์ิการเขาใชงานระบบ แบงไดเปน 5  สวนดังนี้ 

1) สวนขอมูลท่ัวไป พนักงานทุกคนสามารถเขาดูขอมูลท่ัวไปและเปล่ียนรหัสผานไดซ่ึง

พนักงานท่ีมีสิทธ์ิเขาสวนนี้ได ไดแก พนักงานท่ัวไป  พนักงานทรัพยากรบุคคล หัวหนางาน และผู 

บริหาร ตองทําการเขารหัสผาน จึงเขาดูขอมูลเฉพาะสวนของตนเองเทานั้น สวนขอมูลนี้จะไมจํากัด

ในเร่ืองระดับสิทธ์ิการเขาถึง แตจํากัดเพียงการเขารหัสผาน 

2) สวนท่ีเกี่ยวของกับขอมูลทรัพยากรบุคคล ไดแก หัวหนางาน และพนักงานของงาน

ทรัพยากรบุคคลจํากัดในเร่ืองระดับสิทธ์ิการเขาถึง   

3) สวนรายงานสําหรับผูบริหาร คือ ผูบริหารระดับสูง ไดแก ผูอํานวยการสํานักงาน

ประปาเขต  ผูอํานวยการกองท้ัง 4  กอง  นอกจากนั้น หัวหนางานทรัพยากรก็มีสิทธ์ิเขาดูรายงานทุก

รายงานของผูบริหารไดเชนกัน และระดับหัวหนางานอ่ืนๆ จะมีรายงานสําหรับผูบริหารบางรายงาน

ท่ีไมสามารถเขาดูได 

4) ผูดูแลขอมูลระบบ พนักงานท่ีไดรับสิทธ์ิดูแลขอมูลระบบเทานั้น สามารถเขาในสวน

งานผูดูแลขอมูลระบบได 
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5) ผูดูแลระบบ ไดแก พนักงานท่ีไดสิทธ์ิดูแลระบบ และพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  จะมีรหัสผานสําหรับเขาระบบไดเลยแตละสิทธ์ิในการ

เขาถึงขอมูลของหนาจอนั้น จะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับบทบาทและหนาท่ีของแตละคนและการนํา

ขอมูลไปใช 

ตาราง 4.2 ตารางความสัมพนัธระหวางผูเกี่ยวของกับระบบและระดับสิทธ์ิการเขาถึงขอมูล 

                                         

                        ระดับสิทธ์ิการเขาถึงขอมูล 

    

 ผูเกี่ยวของกับระบบ 
(1)

  ข
อมู

ลทั่
วไ
ป 

(2)
  พ

นัก
งา
นท

รัพ
ยา
กร

บุค
คล

 

(3)
  ผู
บริ

หา
ร 

(4)
  ผู
ดูแ

ลข
อมู

ลร
ะบ

บ 

(5)
  ผู
ดูแ

ลร
ะบ

บ 

1.  พนักงานท่ัวไปสังกัด ปปข. 10      

2.  พนักงานงานทรัพยากรบคุคล      

3.  หัวหนางานทรัพยากรบคุคล      

4.  ผูบริหาร      

5.  ผูดูแลขอมูลระบบ      

6.  พนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ      

7.  ผูดูแลระบบ      

 

กระบวนการ 3.0  จัดการระดับสิทธ์ิการเขาถึงขอมูลของผูเขาใชงานระบบ เปนกระบวนการ

สําหรับผูดูแลระบบและพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยลําดับแรก พนักงานเทคโนโลยี

สารสนเทศสามารถเขาระบบดวยรหัสผาน สําหรับการเขาระบบเพื่อกําหนดระดับสิทธ์ิการเขาถึง

ขอมูลของผูดูแลระบบ ของงานทรัพยากรบุคคล ซ่ึงผูไดรับสิทธินี้จะตองทําการจัดการระดับสิทธ์ิ

การเขาถึงขอมูลของผูใชงานระบบคนอ่ืนๆ อีกตอไปตามความเหมาะสม โดยแบงสิทธ์ิการเขาใช

งานระบบดังกลาวในกระบวนการ 2.0 แลว สามารถเพิ่มสิทธ์ิในการเขาใชงานระบบ และเปล่ียน

สิทธ์ิในการเขาใชงานระบบ สําหรับผูท่ีลงทะเบียนแลวเทานั้น  สวนผูท่ียังไมไดลงทะเบียนใชงาน
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ระบบ ผูดูแลระบบจะไมสามารถเขาไปจัดการระดับสิทธ์ิการเขาถึงขอมูลของผูเขาใชงานระบบได

เลย ขอมูลจะแสดงท้ังสวนผูลงทะเบียนแลว และ สวนผูท่ียังไมไดลงทะเบียน ข้ึนอยูกับเง่ือนไขการ

เลือกดูของผูดูแลระบบ เม่ือผูใชงานทําการลงทะเบียนเรียบรอยแลว ผูดูแลระบบจึงสามารถจัดการ

ระดับสิทธ์ินั้นได 

กระบวนการ 4.0 จัดการขอมูลโครงสรางของระบบ  เปนกระบวนการสําหรับจัดการขอมูล

โครงสรางของระบบในเรื่องตางๆ โดยผูท่ีไดรับสิทธ์ิในการเขาจัดการขอมูลโครงสรางของระบบ 

ไดแก ผูดูแลขอมูลระบบ โดยผูท่ีไดรับหนาท่ีเปนผูดูแลขอมูลระบบ จะตองเปนคนท่ีเขาใจ

โครงสรางของระบบการประปาสวนภูมิภาค และเขาใจโครงสรางของระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของสํานักงานประปาเขต 10 เปนอยางดี เนื่องจากขอมูล

เหลานี้ทุกสวน สัมพันธกับขอมูลพนักงานในระบบเดิม โดยผูดูแลขอมูลระบบสามารถทําการ เพิ่ม 

แกไข และ ลบ ขอมูลโครงสรางตางๆ โดยในอนาคต มีความเปนไปไดวาโครงสรางไดเปล่ียนแปลง

ไป ตองเพิ่มเติม  แกไข ดังนั้นหากแกไข หรือตองเปล่ียนแปลงขอมูลผูดูแลขอมูลระบบจึงเปน

บุคคลท่ีมีความเขาใจระหวางโครงสรางองคกร และ โครงสรางระบบ อยางดียิ่ง 

กระบวนการ 5.0 การจัดการขอมูลพนักงานและลูกจาง เปนกระบวนการสําหรับจัดการ

ขอมูลพนักงานและลูกจางสังกัดสํานักงานประปาเขต 10 โดยการบันทึกขอมูลทุกสวนเปนสวน

สําคัญในการวางแผนการพิจารณาของผูบริหารในภายภาคหนา ดังนั้นการบันทึกขอมูลตองมีความ

เปนปจจุบันเสมอ เนื่องจากวันท่ี ไดหมุนเวียนเปล่ียนไปทุกวัน ดังนั้นระบบจึงไดออกแบบมาเพือ่ใช

งานตามความเหมาะสม เพื่อใหไดรายงานท่ีเปนปจจุบัน ณ เวลาท่ีผูบริหารตองการ 

กระบวนการ 6.0 คนหาขอมูลและออกรายงาน เปนกระบวนการคนหาขอมูลโดยตองมี

เง่ือนไขในการคนหาขอมูลตางๆ ตามความตองการ และ แบงแยกขอมูลไดตามความตองการในการ

พิจารณาแบบกลุม แลวไดรายงานออกมาตามความตองการ 
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ในแตละกระบวนการ สามารถแสดงกระบวนการยอย ตามแผนภาพกระแสขอมูลระดับ 1 

ได ดังรูป 4.4  

 
รูป 4.4  แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1 ของกระบวนการ 4.0 จัดการขอมูลโครงสรางของระบบ   
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จากรูป 4.4 แสดงกระบวนการยอยของกระบวนการ 4.0 ไดแยกการจัดการขอมูลโครง 

สรางระบบออกเปนกระบวนการยอยไดแก 

กระบวนการ 4.1 เพิ่ม แกไข ลบ โครงสรางตําแหนง สําหรับกระบวนการยอยนี้เปนการ

จัดการโครงสรางตําแหนง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ รหัสตําแหนง ตําแหนง ช้ันเร่ิมตน ช้ันสุดทาย ช้ัน

สูงสุด  และ กลุม ซึ่ง โครงสรางตําแหนงนี้ใชเปนขอมูลเปรียบเทียบตําแหนงปจจุบัน เพื่อผลใน

การพิจารณาเล่ือนช้ัน และตําแหนงในลําดับท่ีสูงข้ึน 

กระบวนการ 4.2 เพิ่ม แกไข ลบโครงสรางชั้น เปนการจัดการโครงสรางชั้นซึ่งมีราย 
ละเอียดดังนี้ รหัสช้ัน และช้ัน 

กระบวนการ 4.3 เพิ่ม แกไข ลบโครงสรางกลุม เปนการจัดการโครงสรางกลุมซึ่งมีราย
ละ เอียด ดังนี้  รหัสกลุมและกลุม 

กระบวนการ 4.4 เพิ่ม แกไข ลบโครงสรางงาน เปนการจัดการโครงสรางงานซึ่งมีรายละ 
เอียดดังนี้ รหัสงาน กอง/ปป. กอง และ ช่ืองาน 

กระบวนการ 4.5 เพิ่ม แกไข ลบโครงสรางกอง/ปป. เปนการจัดการโครงสรางกอง/ปป.  

ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   รหัสกอง/ปป.  และ ช่ือกอง/ปป. 

กระบวนการ 4.6 เพิ่ม แกไข ลบโครงสรางสังกัด เปนการจัดการโครงสรางสังกัดซ่ึงมีราย 

ละเอียดดังนี้ รหัสสังกัด  และช่ือสังกัด 

กระบวนการ 4.7 เพิ่ม แกไข ลบโครงสรางสาขาการศึกษา เปนการจัดการโครงสรางสาขา

การศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ รหัสสาขาการศึกษา และช่ือสาขาการศึกษา 

กระบวนการ 4.8 เพิ่ม แกไข ลบโครงสรางระดับการศึกษา เปนการจัดการโครงสราง

ระดับการศึกษาซ่ึง มีรายละเอียดดังนี้  รหัสระดับการศึกษา และช่ือระดับการศึกษา 

กระบวนการ 4.9 เพิ่ม แกไข ลบ อัตราเงินเดือน โครงสรางอัตราเงินเดือน เปนการจัดการ

โครงสรางระดับการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ รหัสอัตราเงินเดือน กลุม ช้ัน เงินเดือนเร่ิมตน  เงิน 

เดือนสุดทาย ซ่ึงมีผลตอการเล่ือนช้ันควบ และพิจารณาตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

กระบวนการ 4.10 ออกรายงานโครงสรางของระบบ เปนการออกรายงานเก่ียวกับโครสราง

ท้ังหมด ตามเง่ือนไขการเรียกดูรายงานท่ีตองการ 
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รูป 4.5 แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 1 ของกระบวนการ 5.0 การจัดการขอมูลพนักงานและลูกจาง 
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จากรูป 4.5 แสดงกระบวนการยอยของกระบวนการ 5.0 ไดแยกการจัดการขอมูลพนักงาน
และลูกจางออกเปน 7 กระบวนการยอย ไดแก  

กระบวนการ 5.1 จัดการขอมูลประวัติพนักงาน เปนกระบวนการสําหรับบันทึกขอมูล
ทะเบียนประวัติพนักงานในดานตาง ๆ ไดแก เพิ่มประวัติพนักงานใหม แกไขขอมูลพนักงาน ซ่ึง
ประวัติของพนักงาน ไดแก ประวัติท่ัวไป ประวัติการศึกษาของพนักงาน ประวัติตําแหนงและช้ัน
ของพนักงาน ประวัติการอบรมของพนักงาน และประวัติขอมูลทางวินัยของพนักงาน 

กระบวนการ 5.2 เพิ่มขอมูลการลาออก  เปนกระบวนการสําหรับบันทึกขอมูลพนักงาน
ออกนอกระบบไดแก เกษียณอายุ ลาออก ตาย ยายไปสังกัดสํานักงานประปาเขตอ่ืนนอกเหนือจาก
สํานักงานประปาเขต 10 เปนตน ซ่ึงการเกิดช้ันวาง สวนหนึ่งจะเกิดจากพนักงานท่ีออกนอกระบบ
จากกระบวนการนี้ แตการจะเกิดช้ันวางไดนั้น ตองพิจารณาตอไปอีกวา ขณะท่ีดํารงตําแหนงและ
ช้ัน สุดทาย  ดํารงตําแหนงและช้ันท่ีมาจากช้ันควบหรือไม  หากไมไดมาจากช้ันควบแตมาจากช้ัน
วาง  ถึงจะเกิดกรณีช้ันวางได  แตถาการดํารงตําแหนงคร้ังสุดทาย มาจากการเล่ือนช้ันควบ  ก็จะไม
เกิดอัตราช้ันวางข้ึน เปนตน 

กระบวนการ 5.3 เพิ่ม ลบ พนักงานขอยาย เปนกระบวนการสําหรับบันทึกขอมูลการขอยาย 
เพื่อสรางขอมูลสําหรับพิจารณาใหผูบริหารสําหรับตรวจสอบดูตําแหนงและช้ันวาง ตามท่ีอยู
ปจจุบัน ท่ีอยูตามภูมิลําเนา และท่ีอยูตามทะเบียนบาน เพื่อ จัดสรรตําแหนงและช้ันวาง สําหรับ
พนักงานขอยายเปนตน 

กระบวนการ 5.4 เพิ่ม แกไข ลบ ขอมูลลูกจาง เปนกระบวนการสําหรับบันทึกขอมูลลูกจาง 
เพื่อดูอัตราจาง และ งบประมาณ และ มีผลตอการเลิกจาง หรือ สรางอัตราพนักงานใหมใหกับ
ลูกจางท่ีทํางานสังกัดประปาเขต 10 มากวา 5 ปข้ึนไป เปนตน 

กระบวนการ 5.5 เพิ่ม แกไขผังอัตรากําลัง เปนกระบวนการสําหรับบันทึกจํานวนคนแตละ
สํานักงานประปาวาผังอัตรากําลังจริงแลวท่ีระเบียบการประปาสวนภูมิภาคกําหนดนั้น เปนอยางไร
สามารถนํามาวิเคราะหภายหลังไดวา ขณะปจจุบันนี้อัตรากําลังขาด หรือ เกิน อยูไดเปนตน 

กระบวนการ 5.6 ปรับช้ันควบอัตโนมัติ เปนกระบวนการสําหรับแสดงรายการรายช่ือผูท่ี
ถึงวาระเล่ือนช้ันควบอัตโนมัติ เพื่อใหทางงานทรัพยากรบุคคล ไดทําเร่ืองสงสํานักงานใหญเพื่อให
เรงดําเนินการปรับช้ันควบใหกับพนักงานเร็วข้ึน และลดความผิดพลาดได เม่ือคําส่ังแตงต้ังมาถึง 
พนักงานทรัพยากรบุคคลสามารถคลิกเลือกเพื่อเพิ่มช้ันใหมใหกับพนักงานแตละทานไดโดย
อัตโนมัติ 

 
 



  

48 

กระบวนการ 5.7 ออกรายงานสําหรับการจัดการขอมูลพนักงานและลูกจาง เปนการออก
รายงานเกี่ยวกับการจัดการขอมูลพนักงานและลูกจางท้ังหมด ในสวนท่ีใชในการพิจารณา เตือน
เพื่อตรวจสอบ และ อ่ืนๆ เชน พนักงานครบวาระเกษียณอายุ การครองช้ัน แยกตาม ช้ัน ตําแหนง 
งาน กอง/ปป กลุม และท้ังหมด การครองตําแหนง แยกตาม ช้ัน ตําแหนง งาน กอง/ปป. กลุม และ
ท้ังหมด พนักงานรอช้ันและตําแหนงวาง ช้ันวาง  พนักงานขอยาย ขอมูลรายตัว เปนตน 
 

 

รูป 4.6 แผนผังกระแสขอมูลระดับท่ี 2 ของกระบวนการ 5.1 จัดการขอมูลประวัติพนกังาน 
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จากรูป 4.6 แสดงกระบวนการยอยของกระบวนการยอย ท่ี 5.1 ไดแยกการจัดการขอมูล
ประวัติพนักงานและออกเปน 5 กระบวนการยอย ไดแก  

กระบวนการ 5.1.1 เพิ่ม แกไขทะเบียนประวัติท่ัวไป กระบวนการนี้จะเปนการบันทึกขอมูล

ประวัติท่ัวไป เชน ช่ือ สกุล ท่ีอยูปจจุบัน ท่ีอยูตามทะเบียนบาน ท่ีอยูตามภูมิลําเนา อัตราเงินเดือน 

คะแนนประเมินผล และ คะแนนศักยภาพ เปนตน 

กระบวนการ 5.1.2 เพิ่ม แกไข ลบขอมูลการศึกษาของพนักงาน กระบวนการนี้จะเปนการ

บันทึกขอมูลการศึกษาของพนักงานต้ังแตแรกบรรจุ และการศึกษาเพิ่มเติมอ่ืนๆ เพื่อผลในการ

พิจารณาตอไปเม่ือตําแหนงและช้ันวางมาถึง 

กระบวนการ 5.1.3  เพิ่ม แกไข ลบตําแหนงและช้ันของพนักงาน กระบวนการนี้จะเปนการ

บันทึกขอมูลตําแหนงและช้ันของพนักงานต้ังแตแรกบรรจุ ลําดับการดํารงตําแหนงและช้ันจากการ

เล่ือนช้ันควบ การดํารงตําแหนงปจจุบัน (สุดทาย ณ ขณะน้ัน) เพื่อผลในการพิจารณาตอไป เม่ือมี

ตําแหนงและช้ันวาง 

กระบวนการ 5.1.4  เพิ่ม แกไข ลบ ขอมูลทางวินัยของพนักงาน กระบวนการนี้จะเปนการ

บันทึกขอมูลทางวินัย ไมวาผลการตรวจสอบจะผิดหรือไม แตพนักงานไดถูกสอบสวนทางวินัย ก็

ตองบันทึกขอมูลทางวินัยเพิ่มเติม เปนตน 

กระบวนการ 5.1.5  เพิ่ม แกไข ลบ ขอมูลการอบรมของพนักงาน กระบวนการนี้จะเปนการ

บันทึกขอมูลการอบรม เพื่อใชในการพิจารณาของผูบริหารในสืบคนหาคุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับ

การเล่ือนช้ัน หรือ ตําแหนง หากผานการอบรมในสายงาน หรือความรูเพิ่มเติม มีผลตอการพิจารณา

ท้ังส้ิน 

 

4.2  การออกแบบฐานขอมูล 

กระบวนการออกแบบฐานขอมูลของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สํานักงานประปาเขต 10 การประปาสวนภูมิภาค แบงไดเปน 2 สวนดังนี้ คือ 

4.2.1  การออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด  

ในการออกแบบฐานขอมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลทาง
อินทราเน็ตของสํานักงานประปาเขต 10 ผูศึกษาไดทําชนิดของขอมูลมายเอสคิวแอลท่ีใชในฐานขอมูล
ของระบบ ดังแสดงในตาราง 4.3 ดังนี้ 
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ตาราง 4.3 ชนิดของขอมูลมายเอสคิวแอล ท่ีใชในฐานขอมูลของระบบ 

ชนิดของขอมูล คําอธิบาย ตัวอยาง 

Varchar(m) ขอมูลท่ีเปน String  ขนาดท่ีเก็บตามขอมูลจริง มากท่ีสุด m ไบต 

แตขนาดเก็บมีขนาดไมเกิน 255 ตัวอักษรเก็บคาอักษรตามรหัส 

ASCII หรือ encoding ท่ีใชอยู 

001 

Int(m) Unsigned INT เก็บคาจํานวนเต็ม มีต้ังแต -2,147,483,648 ถึง 

+2,147,483,647 แตถาใส Unsigned จะมีคาไดต้ังแต   0 ถึง 

4,294,967,295 มีขนาด 4 ไบต 

12345 

Text ขนาดท่ีเก็บตามขอมูลจริง +2 ไบต แตไมเกิน 65535 ไบต เก็บคา 

อักษรตามรหัส ASCII หรือขอมูล BINARY 

สวัสดี 

FLOAT ขนาดท่ีเก็บ 4 ไบต 

เก็บคาจํานวนจริงแบบ IEEE 

ต้ังแต -3.402823466E+38 ถึง -1.175494351E-38 

0 และ 1.175494351E-38 ถึง 3.402823466E+38 

11,430.00 

TIMESTAMP[(m)] ขนาดท่ีเก็บ 4 ไบตเก็บวันท่ีและเวลาในรูปแบบ String 

Timestamp 

m = 14 หรือไมกําหนด -> YYYYMMDDHHmmSS 

m = 12 -> YYMMDDHHmmSS 

m = 10 -> YYMMDDHHmm 

m = 8 -> YYYYMMDD 

m = 6 -> YYMMDD 

m = 4 -> YYMM 

m = 2 -> YY โดยมีคาต้ังแต 1970-01-01 00:00:00 ถึง 2037 

2008-09-

07 

14:57:02 

 

 



  

51 

 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเอนทิตี ทําใหสามารถออกแบบเปนฐานขอมูลของ

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของสํานักงานประปาเขต 10 โดย

แตละตารางมีการจัดเก็บขอมูล แอททริบิวตหลัก (Primary key) และคียนอก (Foreign Key) ดังนี้ 

ตาราง  4.4  ตารางขอมูลท้ังหมดของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลทาง

อินทราเน็ตของสํานักงานประปาเขต 10 

ลําดับ รหัส ชื่อตาราง รายละเอียด 

1. D1 tbuser เก็บขอมูลระดับสิทธ์ิในการเขาถึงขอมูล 

2. D2 employee เก็บขอมูลประวัติท่ัวไปของพนักงาน 

3. D3 level_degree เก็บขอมูลโครงสรางระดับการศึกษา 

4. D4 salary เก็บขอมูลโครงสรางอัตราเงินเดือน 

5. D5 class เก็บขอมูลโครงสรางช้ัน 

6. D6 majorwork เก็บขอมูลโครงสรางกอง/ปป. 

7. D7 minorwork เก็บขอมูลโครงสรางงาน 

8. D8 grouptype เก็บขอมูลโครงสรางกลุม 

9. D9 position เก็บขอมูลโครงสรางตําแหนง 

10. D10 region เก็บขอมูลโครงสรางสังกัด 

11. D11 graduation เก็บขอมูลโครงสรางสาขาการศึกษา 

12. D12  b_structure เก็บขอมูลผังโครงสรางอัตรากําลัง (สําหรับสํานักงาน

13. D13 empgrade เก็บขอมูลการศึกษาของพนกังาน 

14. D14 empposition  เก็บขอมูลตําแหนงและช้ันของพนักงาน 

15. D15 empaudit เก็บขอมูลทางวินัยของพนักงาน 

16. D16 empseminar เก็บขอมูลการอบรมของพนักงาน 

17. D17 empretire เก็บขอมูลการลาออกของพนักงาน 

18. D18 tempmoveemp เก็บขอมูลพนกังานขอยาย 

19. D19 tempemployee เก็บขอมูลขอมูลลูกจาง 

20. D20 b_group เก็บขอมูลชนิดกลุมของงาน 

21. D21 retire เก็บขอมูลการลาออก 
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รายละเอียดของแตละตารางในฐานขอมูล อธิบายไดดังตอไปนี้ 

ตาราง 4.5 ตารางช่ือ b_group เก็บขอมูลชนิดกลุมของงาน 

โครงสรางตาราง : b_group 
ตาราง : ชนิดกลุมของงาน 
คียหลัก : Bgp_ID     

ชื่อฟลด ชนิด ( ขนาด ) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

Bgp_ID varchar(3) รหัสชนิดกลุม 001 

Detail varchar(300) กลุมงาน กลุมงานอํานวยการ 

 

ตาราง 4.6 ตารางช่ือ b_ structure เก็บขอมูลผังโครงสรางอัตรากําลัง (สําหรับสํานักงานประปา) 

โครงสรางตาราง b_structure 
ตาราง : ผังโครงสรางอัตรากําลัง 
คียหลัก : ID      คียนอก : Major_ID, Minor_ID 

ชื่อฟลด ชนิด ( ขนาด ) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

ID int(4) รหัสลําดังผังโครงสราง 1 
Major_ID varchar(3) รหัสกอง/สํานักงานประปา 

(เฉพาะสํานกังานประปาเทานั้น) 
001 

Minor_ID varchar(3) รหัสงาน 005 

Amount int(4) จํานวนคน 4 
 

ตาราง 4.7 ตารางช่ือ class เก็บขอมูลโครงสรางช้ัน 

โครงสรางตาราง class 
ตาราง : โครงสรางช้ัน 
คียหลัก : Class_ID 

ชื่อฟลด ชนิด ( ขนาด ) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

Class_ID varchar(3) รหัสช้ัน 001 

Detail varchar(10) ขอมูลช้ัน ช้ัน 1 
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ตาราง 4.8 ตารางช่ือ empaudit เก็บขอมูลทางวินยัของพนกังาน 

โครงสรางตาราง empaudit 
ตาราง : ขอมูลโทษทางวินยั 
คียหลัก : Audit_ID     คียนอก : Emp_ID 

ชื่อฟลด ชนิด ( ขนาด ) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

Audit_ID int(4) รหัสลําดับขอมูลโทษทางวนิัย 1 

Emp_ID varchar(8) รหัสพนักงาน 2254 

Audit_Head text(65535) สอบสวนทางวินัยเร่ือง มาตรวัดน้ําหาย 
Detail text(65535) รายละเอียด มาตรวัดน้ําหายท่ีป.ตาก 20 ตัว 

Result text(65535) ผลการตรวจสอบ พนักงานพัสดลัุกไปขาย 

User varchar(8) รหัสพนักงานผูบันทึกขอมูล 9858 

Auditdate varchar(10) วันท่ีสอบสวน 30/01/2550 

Docdate varchar(10) วันท่ีเอกสาร 03/02/2550 

Resultdate varchar(10) วันท่ีตรวจสอบแลวเสร็จ 15/02/2550 
 

ตาราง 4.9 ตารางช่ือ empgrade เก็บขอมูลการศึกษาของพนักงาน 

โครงสรางตาราง empgrade 
ตาราง : การศึกษาของพนกังาน 
คียหลัก : EmpGrade    คียนอก : Grade_ID, Emp_ID, Level_ID 

ชื่อฟลด ชนิด ( ขนาด ) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

EmpGrade int(4) รหัสลําดับการศึกษาของพ. 1 

Grade_ID varchar(3) รหัสสาขาการศึกษา 001 

Emp_ID varchar(8) รหัสพนักงาน 2764 

GradeDate varchar(10) วันท่ีไดรับการศึกษา 11/07/2551 

Docdate varchar(10) วันท่ีบันทึก 01/09/2551 
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ตาราง 4.9 ตารางช่ือ empgrade เก็บขอมูลการศึกษาของพนักงาน (ตอ) 

ชื่อฟลด ชนิด ( ขนาด ) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

User varchar(8) ผูบันทึก 9858 

Order_ int(4) ลําดับ 1 

Level_ID varchar(3) รหัสวุฒิการศกึษา 024 
 

ตาราง 4.10 ตารางช่ือ empposition เก็บขอมูลตําแหนงและช้ันของพนกังาน 

โครงสรางตาราง empposition 
ตาราง : ตําแหนงและช้ันของพนักงาน 
คียหลัก : Empposition    
คียนอก : Position_ID , Emp_ID , Region_ID , Major_ID , Minor_ID , Group_ID , Class_ID 

ชื่อฟลด ชนิด ( ขนาด ) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

Empposition int(4) รหัสลําดับตําแหนงของพนกังาน 1 

Position_ID varchar(3) รหัสตําแหนง 001 

Emp_ID varchar(8) รหัสพนักงาน 9858 

PositionDate varchar(10) วันท่ีไดรับตําแหนง 11/03/2551 

Docdate varchar(10) วันท่ีบันทึก 24/03/2551 

User varchar(8) รหัสพนักงานผูบันทึก 2647 

Order_ int(4) ลําดับท่ี 1 

Region_ID varchar(3) รหัสสังกัด 004 

Major_ID varchar(3) รหัสกอง/สํานักงานประปา 001 

Minor_ID varchar(3) รหัสงาน 019 

Group_ID varchar(3) รหัสกลุม 003 

Class_ID varchar(3) รหัสช้ัน 005 

ClassDate varchar(10) วันท่ีไดรับช้ัน 11/03/2551 

Comment text(65535) หมายเหตุ ช้ันควบ 

Pos_Voice varchar(100) คําส่ังท่ี ลงวันท่ีของตําแหนง 142/501 ลว.11/03/2551 

Class_Voice varchar(100) คําส่ังท่ี, ลงวันท่ีของช้ัน 142/501 ลว. 1/03/2551 
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ตาราง 4.11 ตารางช่ือ employee เก็บขอมูลประวัติท่ัวไปของพนักงาน 

โครงสรางตาราง employee 
ตาราง : ขอมูลประวัติท่ัวไปของพนักงาน 

คียหลัก : Emp_ID    คียนอก : Grade_ID, Retire_ID 

ชื่อฟลด ชนิด ( ขนาด ) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

Emp_ID varchar(8) รหัสพนักงาน 9858 

Grade_ID varchar(3) รหัสการศึกษา 004 

Innitial varchar(10) คํานําหนา นางสาว 

Emp_FName varchar(50) ช่ือ จิตราวด ี

Emp_LName varchar(50) สกุล จันทรแสง 

Birthday varchar(10) วันเกิด 11/12/2523 
Address text(65535) ท่ีอยูปจจุบัน 158 ม.1 ต.นครสวรรคออก  

อ.เมือง จ.นครสวรรค 
Address2 text(65535) ท่ีอยูตามภูมิลําเนา 109/92 ม.8 ต.สันกําแพง อ.สันกําแพง  

จ.เชียงใหม  
AddressBan text(65535) ท่ีอยูตามทะเบียนบาน 109/92 ม.8 ต.สันกําแพง อ.สันกําแพง  

จ.เชียงใหม 
Tel varchar(20) เบอรโทรศัพท 053332185 

Sex varchar(1) เพศ 0 = ชาย , 1 = หญิง  

Salary float(4)  เงินเดือน 11,430.00 

UserCreate varchar(8) รหัสพนักงานเพิ่ม
ขอมูล 

7867 

UserEdit varchar(8) รหัสพนักงานแกไข
ขอมูล 

7867 

TimeEdit varchar(5) เวลาแกไขขอมูล  14:12  

perfect_mark float(4) คะแนนศักยภาพ 98.50 
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ตาราง 4.11  ตารางช่ือ  employee  เก็บเก็บขอมูลประวัติท่ัวไปของพนกังาน (ตอ) 

ชื่อฟลด ชนิด ( ขนาด ) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
evaluate_mark float(4) คะแนนประเมินผล 98.50 

Retire_ID int(4) สาเหตุการลาออกจาก
ระบบสํานักงาน
ประปาเขต 10 

0 = ยังคงเปนพนักงานอยู 
1 = ยายไปสํานักงานประปาเขต อ่ืน ๆ   
2 = ลาออก  
3 = เกษียณอายุ 4 = ตาย 

Statusshow varchar(1) สถานะพนักงาน 
0 =คงสภาพพนักงาน
1 =พนักงานออกนอก
ระบบ 

0 

  

ตาราง 4.12  ตารางช่ือ  empretire เก็บขอมูลการลาออกของพนักงาน 

โครงสรางตาราง empretire 
ตาราง : ขอมูลพนักงานออกจากระบบ 
คียหลัก : Emp_ID       คียนอก : Grade_ID, Minor_ID, Major_ID, Region_ID, Group_ID, 
Class_ID, Position_ID, Retire_ID 

ชื่อฟลด ชนิด ( ขนาด ) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

Emp_ID varchar(10) รหัสพนักงาน 9858 
Grade_ID varchar(3) รหัสสาขา

การศึกษา 
004 

Innitial varchar(10) คํานําหนา นางสาว 

Emp_FName varchar(50) ช่ือ จิตราวด ี

Emp_LName varchar(50) สกุล จันทรแสง 

Birthday varchar(10) วันเกิด 11/12/2523 
Address text(65535) ท่ีอยูปจจุบัน 158 ม.1 ต.นครสวรรคออก อ.

เมือง จ.นครสวรรค 
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ตาราง 4.12  ตารางช่ือ  empretire เก็บขอมูลการลาออกของพนักงาน (ตอ) 

ชื่อฟลด ชนิด ( ขนาด ) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

Address2 text(65535) ท่ีอยูตามภูมิลําเนา 
109/92 ม.8 ต.สันกําแพง 
อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 

AddressBan text(65535) ท่ีอยูตามทะเบียนบาน 
109/92 ม.8 ต.สันกําแพง 
อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม 

Tel varchar(12) เบอรโทรศัพท 053332185 

Sex varchar(1) เพศ 0 = ชาย , 1 = หญิง  

Minor_ID varchar(3) รหัสงาน 007 

Major_ID varchar(3) รหัสกอง / สํานักงานประปา 005 

Region_ID varchar(3) รหัสสํานักงานประปาเขต 001 

Group_ID varchar(3) รหัสกลุมปจจบัุน 003 

Class_ID varchar(3) รหัสช้ันปจจุบัน 005 

Position_ID varchar(3) รหัสตําแหนงปจจุบัน 046 

BeginWork varchar(10) วันเร่ิมทํางาน 17/10/2547 

BeginEnd varchar(10) วันทํางานสังกดัเขตนี้สุดทาย 09/09/2551 

Salary float(4) เงินเดือนลาสุด 11,430 

UserCreate varchar(8) รหัสพนักงานท่ีเพิ่มขอมูล 3454 

UserEdit varchar(8) รหัสพนักงานท่ีแกไขขอมูล 4534 

TimeEdit varchar(5) เวลาแกไข 15:43 

perfect_mark float(4) คะแนนศักยภาพ 98.50 

evaluate_mark float(4) คะแนนประเมินผล 98.50 

Retire_ID int(4) สาเหตุการลาออกจากระบบ
สํานักงานประปาเขต 10 

1 

 

 



  

58 

ตาราง 4.13 ตารางช่ือ empseminar เก็บขอมูลการอบรมของพนักงาน 

โครงสรางตาราง empseminar 
ตาราง : ขอมูลการอบรมสัมนาของพนักงาน 
คียหลัก : Seminar_ID    คียนอก : Emp_ID 

ชื่อฟลด ชนิด ( ขนาด ) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

Seminar_ID int(4) รหัสลําดับการสัมนาของพ. 1 

Emp_ID varchar(8) รหัสพนักงาน 9858 

StartDate varchar(10) วันเร่ิมการสัมนาคร้ังนี้ 12/01/2551 

FinishDate varchar(10) วันส้ินสุดการสัมนาคร้ังนี้ 16/01/2551 

Head text(65535) เร่ืองสัมนาคร้ังนี้ อบรมหัวหนางาน 
Detail text(65535) รายละเอียดการสัมนา อบรมเกี่ยวกับการเปน

หัวหนาท่ีดี จัดการ
ลูกนองอยางไร…. 

Number_ID varchar(3) ลําดับการสัมนา 1,2,3… 

Docdate varchar(10) วันท่ีบันทึก 10/02/2551 

User varchar(8) รหัสพนักงานผูบันทึก 3454 
 

ตาราง 4.14 ตารางช่ือ graduation เก็บขอมูลโครงสรางสาขาการศึกษา 

โครงสรางตาราง graduation 
ตาราง :  โครงสรางสาขาการศึกษา 
คียหลัก : Grade_ID 

ชื่อฟลด ชนิด ( ขนาด ) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

Grade_ID varchar(3) รหัสสาขาการศึกษา 001 

Grad_branch text(65535) สาขาการศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร 
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ตาราง 4.15 ตารางช่ือ grouptype เก็บขอมูลโครงสรางกลุม 

โครงสรางตาราง grouptype 
ตาราง : โครงสรางกลุม 
คียหลัก : Group_ID 

ชื่อฟลด ชนิด ( ขนาด ) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

Group_ID varchar(3) รหัสกลุม 001 

Detail varchar(100)  ช่ือกลุม กลุม 1 
 

ตาราง 4.16  ตารางช่ือ  level_degree   เก็บขอมูลโครงสรางระดับการศึกษา 

โครงสรางตาราง level_degree 
ตาราง : ระดับการศึกษา 
คียหลัก : Level_ID 
ชื่อฟลด ชนิด ( ขนาด ) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

Level_ID varchar(3) รหัสวุฒิการศกึษา 001 

Detail varchar(50) ช่ือวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
 

ตาราง 4.17  ตารางช่ือ  majorwork เก็บขอมูลโครงสรางกอง/ปป. 

โครงสรางตาราง majorwork 
ตาราง :  โครงสรางกอง/สํานักงานประปา 
คียหลัก : Major_ID 

ชื่อฟลด ชนิด ( ขนาด ) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

Major_ID varchar(3) รหัสกอง/สํานักงานประปา 001 
Detail varchar(100) รายละเอียดกอง/สํานักงานประปา สํานักงานประปา

นครสวรรค 
Reg_type varchar(1) ประเภทกอง หรือ ประเภท

สํานักงานประปา  
หรือ ไมสังกัดกอง 

0 =สังกัดกอง 
1 =สังกัดสํานักงานประปา 
2 =ไมสังกัดกอง 
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ตาราง 4.18 ตารางช่ือ minorwork เก็บขอมูลโครงสรางงาน 

โครงสรางตาราง minorwork 
ตาราง : โครงสรางงาน 
คียหลัก : Minor_ID    คียนอก : Major_ID 

ชื่อฟลด ชนิด ( ขนาด ) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

Minor_ID varchar(3) รหัสงาน 012 

Detail varchar(100) ช่ืองาน  งานการเงิน 

Major_ID varchar(3) รหัสกอง/ปป.  002 
Reg_type varchar(1) ประเภทกอง หรือ ประเภท

สํานักงานประปา 
หรือ ไมสังกัดกอง 

0 =สังกัดกอง 
1 =สังกัดสํานักงานประปา 
2 =ไมสังกัดกอง 

 

ตาราง 4.19 ตารางช่ือ position เก็บขอมูลโครงสรางตําแหนง 

โครงสรางตาราง position 
ตาราง : โครงสรางตําแหนง 
คียหลัก : Position_ID    คียนอก : Group_ID 

ชื่อฟลด ชนิด ( ขนาด ) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

Position_ID varchar(3) 038 001 
Post_Name varchar(150) ช่ือตําแหนง พนักงานบัญชี เร่ิมบรรจุปวช. 

Begin_Class varchar(3) ช้ันควบเร่ิมตน 002 

Last_Class varchar(3) ช้ันควบสุดทาย 005 

Final_Class varchar(3) ช้ันท่ีไปไดมากกวาช้ันควบ 008 

Group_ID varchar(3) รหัสกลุม 003 
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ตาราง 4.20 ตารางช่ือ region เก็บขอมูลโครงสรางสังกัด 

โครงสรางตาราง region 
ตาราง : โครงสรางสังกัด 
คียหลัก : Region_ID 

ชื่อฟลด ชนิด ( ขนาด ) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

Region_ID varchar(3) รหัสสํานักงานประปาเขต  001 

Detail varchar(100) ช่ือสํานักงานประปาเขต สํานักงานประปาเขต 10 
 

ตาราง 4.21 ตารางช่ือ retire เก็บขอมูลการลาออก 

โครงสรางตาราง retire 
ตาราง : ขอมูลการลาออก 
คียหลัก : Retire_ID 

ชื่อฟลด ชนิด ( ขนาด ) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

Retire_ID int(4) รหัสการลาออก 1 
Detail varchar(200) รหัสสาเหตุการลาออก 1 = ยายไปสํานักงานประปา

เขตอ่ืน  
2 = ลาออก  
3 = เกษียณอายุ  
4 = ตาย 
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ตาราง 4.22 ตารางช่ือ salary เก็บขอมูลโครงสรางอัตราเงินเดือน 

โครงสรางตาราง salary 
ตาราง : โครงสรางอัตราเงินเดือน 
คียหลัก :  Salary_ID    คียนอก : Group_ID, Class_ID 

ชื่อฟลด ชนิด ( ขนาด ) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

Salary_ID varchar(3) รหัสอัตราเงินเดือน 001 

Group_ID varchar(3) รหัสกลุม  003 

Class_ID varchar(3) รหัสช้ัน 005 

Salary_begin float(4) เงินเดือนเร่ิมตน 9,800.00 

Salary_last float(4) เงินเดือนสุดทาย 12,000.00 
 

ตาราง 4.23 ตารางช่ือ tbuser เก็บขอมูลระดับสิทธ์ิในการเขาถึงขอมูล 

โครงสรางตาราง tbuser 
ตาราง : ขอมูลระดับสิทธ์ิในการเขาถึงขอมูล 
คียหลัก : id    คียนอก : Emp_ID 

ชื่อฟลด 
ชนิด ( ขนาด 

) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

id int(4) รหัสลําดับการเขาถึงขอมูล 1 

user varchar(8) ช่ือท่ีใชเขารหสั Jittrawadee 

passwd varchar(40) รหัสผานท่ีใชเขารหัส (md5) 343)2919)2(178#%32 

email varchar(20) Email สําหรับแจงเตือน Jittrawadeec@pwa.co.th 

msg varchar(100) ขอความสําหรับแจงเตือน คุณมี Error ในระบบ 

hacker varchar(15) IP ท่ีเขามาใชแสดงในระบบ 192.168.x.x 

lastlog varchar(20) การเขาคร้ังลาสุด 12/04/2551 15:56 

dtnow varchar(20) การเขาคร้ังนี้ 16/04/2551 15:22 

status varchar(1) สถานะ 1 

Emp_ID varchar(10) รหัสพนักงาน 9858 
Type_ID varchar(1) ระดับการเขาถึงขอมูล 01 = บริหาร 02 = หัวหนางาน03 = พนักงานHR 04 = Gene
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ตาราง 4.24 ตารางช่ือ tempemployee เก็บขอมูลขอมูลลูกจาง 

โครงสรางตาราง tempemployee 
ตาราง : ขอมูลลูกจาง 
คียหลัก : Emp_ID    คียนอก : Grade_ID, Minor_ID, Major_ID, Region_ID, Group_ID 

ชื่อฟลด ชนิด ( ขนาด ) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

Emp_ID int(4) รหัสลูกจาง 1 
Grade_ID varchar(3) รหัสการศึกษา 001 
Innitial varchar(10) คํานําหนาช่ือ นาง 
Emp_FName varchar(50) ช่ือ ปาจรีย 
Emp_LName varchar(50) สกุล แซต้ัง 
Birthday varchar(10) วันเกิด (เพื่อคํานวนอายุ) 11/12/2516 
Address text(65535) ท่ีอยูปจจุบัน 108/34 อ.ชนแดน  

จ.เพชรบูรณ 
position text(65535) หนาท่ีรับผิดชอบ ดูแลระบบ Billing RV 
Graduate text(65535) การศึกษา ปริญญาตรี 
Tel varchar(10) หมายเลขโทรศัพท 089458454 
Sex varchar(1) รหัสเพศ 0 = ชาย , 1 = หญิง 
Minor_ID varchar(3) รหัสงานท่ีจาง 001 
Major_ID varchar(3) รหัสกอง/ปป. ท่ีจาง 005 
Region_ID varchar(3) รหัสสํานักงานประปาท่ีจาง 001 
Group_ID varchar(3) รหัสกลุม 003 
BeginWork varchar(10) วันท่ีเร่ิมทํางาน 16/10/2550 
BeginEnd varchar(10) วันส้ินสุดการทํางาน 16/10/2551 
Type_ID varchar(1) ประเภทลูกจาง 1 
Salary Float(4) เงินเดือนจาง 6,340.00 
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ตาราง 4.25 ตารางช่ือ tempmoveemp เก็บขอมูลพนักงานขอยาย 

โครงสรางตาราง tempmoveemp 
ตาราง :ขอมูลพนักงานขอยาย 
คียหลัก : Move_Id คียนอก : Emp_ID 

ชื่อฟลด ชนิดและขนาด ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

Move_Id int(4) รหัสขอมูลการขอยายของพ. 1 

Emp_ID varchar(10) รหัสพนักงาน 9858 

docdate Timestamp(4) วันท่ีทําการบันทึกขอมล 2008-09-07 14:57:02 
status varchar(1) รหัสสถานะ 

0 = ยังไมไดยาย 
1= ยายไปแลว 

0 

Destination text(65535) ปลายทางท่ีขอยาย สํานักงานประปาเขต 9 ชม. 
 

4.2.2  การออกแบบฐานขอมูลในระดับลอจิคัล 

  จากการวิเคราะหข้ันตอนการทํางานของระบบดวยแผนภาพกระแสขอมูลแลว ยัง
จะตองวิเคราะหตอไปวา ขอมูลใดท่ีจะใชในระบบ โดยใชแผนผังแสดงความสัมพันธระหวางขอมูล
(Entity Relationship Diagram: ER Diagram) ซ่ึงทําใหสามารถสรางความสัมพันธของขอมูลท่ี
เกี่ยวของกับระบบได ดังรูป 4.7 



  

65 

รูป
 4.

7 แ
สด

งค
วา
มสั

มพ
ันธ

ระ
หว

าง
ขอ

มูล
 E

nti
ty 

Re
lat

ion
sh

ip 
Di

ag
ram

 : E
R 

Di
ag

ram
 



  

66 

จากรูป 4.7 แสดงความสัมพันธระหวางขอมูล Entity Relationship Diagram ท่ีประกอบไป
ดวย เอนทิตี ตาง ๆ และสรุปความสัมพันธ ไดดังนี้ 

1) พนักงาน (Employee) 1 คน สามารถเพ่ิม (Add) ประวัติคุณวุฒิทางการศึกษา (Grade)ได
หลายคุณวุฒิ 

2) พนักงาน (Employee) 1 คน สามารถเพ่ิม (Add) ประวัติทางตําแหนงและช้ัน(Position 
& Class) ไดหลายตําแหนงและช้ัน 

3) พนักงาน (Employee) 1 คน สามารถเพ่ิม (Add) ประวัติขอมูลทางวินัย (Audit) ได
หลายขอมูลทางวินัย 

4) พนักงาน (Employee)  1 คน สามารถเพ่ิม (Add) ประวัติทางการอบรม (Seminar) ได
หลายการอบรม 

5) ประวัติทางตําแหนงและช้ัน (Position & Class) ประกอบดวย (Consist of) ตําแหนง
(Position) 

6) ประวัติทางตําแหนงและช้ัน (Position & Class) ประกอบดวย (Consist of) ช้ัน (Class) 
7) ประวัติทางตําแหนงและช้ัน (Position & Class) ประกอบดวย (Consist of) กลุม (Group) 
8) ประวัติทางตําแหนงและช้ัน (Position & Class) ประกอบดวย(Consist of) สังกัด (Region) 
9) ประวัติทางตําแหนงและช้ัน(Position & Class) ประกอบดวย (Consist of) งาน (Minor 

work) 
10) ประวัติทางตําแหนงและช้ัน(Position & Class) ประกอบดวย (Consist of) กอง (Major 

work) 
11) กลุม (Group) 1 กลุม มี (has)  หลายตําแหนง (Position) 
12) กลุม (Group) 1 กลุม มี (has)  หลายช้ัน (Class) 
13) ช้ัน (Class)  1  ช้ัน มี (has)  หลายกลุม (Group) 
14) สังกัด (Region) 1 สังกัด ประกอบดวย กอง/ปป. (Majorwork) หลายแหง 
15) กอง/ปป. (Majorwork) 1 แหง ประกอบดวยหลายงาน (Minorwork) 
16) กลุม (Group ) 1 กลุม ประกอบดวย (Consist of)  หลายอัตราเงินเดือน (Salary) 
17) ช้ัน  (Class) ช้ัน ประกอบดวย (Consist of)  หลายอัตราเงินเดือน (Salary) 
18) งาน (Minorwork)  1 งาน มีลูกจาง (TempEmployee) หลายคน 
19) กอง/ปป. (Majorwork) 1 แหง มีลูกจาง (TempEmployee) หลายคน 
20) สังกัด (Region) 1 สังกัด มีลูกจาง (TempEmployee) หลายคน 
21) กอง/ปป. (Majorwork) 1 แหง มีหลายอัตรากําลัง (Structure) 
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22) งาน (Minorwork)  1 งานมีหลายอัตรากําลัง (Structure) 
23) งาน (Minorwork)  1 งาน มีกลุมยอย (GroupLittle)  1  กลุม 
24) การศึกษา (Graduate) 1 สาขาประกอบดวยผูมีการศึกษาหลายคน (Grade) 
25) ระดับการศึกษา (Level_Degree) 1 ระดับประกอบดวยผูมีการศึกษาหลายคน (Grade) 
26) พนักงาน (Employee)  1 คน  มีระดับสิทธ์ิในการเขาถึงขอมูล (Tbuser) 1 สิทธ์ิ 
27) พนักงาน (Employee)  1 คน  มีการขอยาย (tempmoveemp) หลายคร้ัง  
28) พนักงาน (Employee)  1 คน  มีการออกจากระบบ (EmpRetire) หลายคร้ัง (ในกรณีท่ี

เขามาเปนพนักงานใหม )  
29) การออกจากระบบ (EmpRetire) 1 คร้ังของพนักงาน  มี 1 เหตุผลการออกจากระบบ 

(Retire) 
30) การออกจากระบบ (EmpRetire) 1 คร้ัง มีผลตอการขอยาย (tempmoveemp) ท้ังหมด 


