
 

บทท่ี 3 
การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

 
การศึกษาและวิเคราะหระบบงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวิเคราะห

ตนทุนหนวยบริการสถานีอนามัยตําบลชมภู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม มีรายละเอียดดังนี้ 
  
3.1 การศึกษา และวิเคราะหระบบงานเดิม 

1)  ภาพรวมระบบงานเดิม 
ระบบงานในการจัดการวิเคราะหตนทุนหนวยบริการของสถานีอนามัยในแบบเดิม เปน

การจัดทําเพื่อนสนองตอบตอนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน
ประกอบการจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางลงสูสวนลาง กลาวคือ เปนการจัดสรรงบประมาณท่ี
เปนตนทุนการบริหารงานจากระดับกระทรวงลงสูระดับสถานีอนามัย ซ่ึงเปนสถานบริการดาน
สาธารณสุขระดับปฐมภูมิ โดยแสดงโครงสรางการบริหารจัดการในสายการบริหารงานท่ีเกี่ยวกับ
สถานีอนามัยได ดังรูป 3.1  

 
 

 รูป 3.1 แสดงสายการบริหารงานท่ีเกี่ยวกบัสถานีอนามัย 
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จากรูป 3.1 แสดงถึงสายการบริหารภายในกระทรวงสาธารณสุขเทานั้น แตในการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะข้ึนตรงตอการบริหารสวนจังหวัดนั่นๆ เชน 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ข้ึนตรงตอศาลากลางจังหวัดเชียงใหม เปนตน แตในสวน
ของเงินเดือนผูปฏิบัติงานในสถานีอนามัยมาจากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
สวนดานงบประมาณท่ีใชบริหารจัดการจะมาจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
ท้ังหมด ซ่ึงแนวทางในการจัดสรรงบประมาณในแตละปท่ีจัดสรรลงมาท่ีสถานีอนามัย จะจัดสรรลง
นั้นสวนหนึ่งมาตามประชากรในพ้ืนท่ี เรียกวาเงินคาหัวตอประชากรในพ้ืนท่ี เชน ปนี้จัดสรรคาหัว
ใหคนละ 10 บาท หากสถานีอนามัยแหงนั้นมีประชากรท่ีมีสิทธิหลักประกันสุขภาพ (บัตรทองเดิม) 
1,000 คน ก็จะไดงบประมาณหลักอยู 10,000 บาทในปนั้น สวนประชากรท่ีมีสิทธิดานการ
รักษาพยาบาลอ่ืนๆ ไมไดรับการจัดสรรมาจากสวนนี้ แตท้ังนี้ในการจัดสรรงบประมาณของ สปสช. 
แยกออกหลายหมวดหมู ท้ังสวนท่ีจัดสรรใหตามผลงานจริงและโครงการพิเศษตามปญหา
สาธารณสุขของพ้ืนท่ี ดังนั้นสถานีอนามัยแตละแหง ไมวาจะตางอําเภอ หรือตางจังหวัด จะไดรับ
งบประมาณไมเทากัน สวนหนึ่งสถานีอนามัยแหงไหนมีประชากรมาก ก็จะไดรับงบประมาณมาก
ในสวนคาหัว แตถาผลงานที่สงไปนอยก็จะไดรับงบประมาณในสวนนั้นนอยไปดวย  

ตอมาระบบการจัดสรรงบประมาณตามคาหัวของประชากรเกิดปญหาเร่ืองความเสมอภาค
และความสมดุลในการไดรับงบประมาณ เนื่องจากสถานีอนามัยท่ีมีประชากรมากแตผูรับบริการ
นอย แตกลับไดรับการจัดสรรงบประมาณมาก สวนบางแหงประชากรนอยแตกรับมีผลงานและผูมา
ใชบริการมาก ทําใหงบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมพอเพียงในการบริหารจัดการ ทาง สปสช. จึงได
มีนโยบายใหระดับศูนยสุขภาพชุมชนและสถานีอนามัยทุกแหงมีการจัดการวิเคราะหตนทุนตอ
หนวยบริการของตนเองข้ึนเพื่อรายงานใหกับระดับจังหวัด และ สปสช. เพื่อเปนสวนประกอบท่ี
นํามาใชในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณหลักของ สปสช. ใหกับสถานีอนามัยต้ังแตป 2550 เปน
ตนมา โดยไดจัดทําหลักการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหตนทุนโดยมอบหมายใหสํานักงาน
สาธารณสุขแตละจังหวัดอบรมเจาหนาท่ีระดับสถานีอนามัยเพื่อการจัดทํารายงานน้ี โดยรายงาน
การจัดการตนทุนบริการแบบเดิมจะมาในรูปแบบรายงานแบบเอกสาร เปนตารางเพ่ือกรอกตัวเลข 
และใหเจาหนาท่ีในสถานีอนามัยจัดทําแบบบันทึกกิจกรรมประจําวันเพื่อจะนําไปคิดตนทุนคาแรง 
ซ่ึงเจาหนาท่ีสถานีอนามัยไมเคยปฏิบัติมากอน สวนตนทุนทางดานคาใชจายในการบริหารแมจะหา
ไดในสถานีอนามัยเนื่องจากตองมีการทํางบประมาณหรืองบเดือนในแตละเดือนอยูแลว ไมนาจะทํา
ใหเกิดปญหาในการจัดเก็บ แตท่ีผานมาเอกสารท่ีเกี่ยวกับงบเดือนจะอยูในรูปแฟมเอกสาร เม่ือผาน
การตรวจสอบแลวก็ไมนํากลับมาใชอีก ดังนั้นเม่ือตองมีการจัดเก็บขอมูลเพื่อการวิเคราะหตนทุน
หนวยบริหารจึงตองคนเอาเอกสารท่ีเก็บไวมาคัดลอกขอมูลใหม ซ่ึงในปแรกสถานีอนามัยสวนใหญ
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ไมสามารถสงเอกสารท่ีจัดเก็บขอมูลเพื่อการวิเคราะหได ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม จึงไมไดใชการจัดสรรแบบตนทุนหนวยบริการมาใช เพราะไมสถานีอนามัยยังไมพรอม 
ตอมาในป 2551 ไดมีผูจัดทําตารางบันทึกผลงานแบบตารางคํานวณไมโครซอฟทเอ็กซเซล เพื่อให
เจาหนาท่ีในสถานีอนามัยบันทึกและจัดทํารายงานสงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และรูปแบบ
ของการจัดทําระบบเพื่อการวิเคราะหตนทุนหนวยบริการของสถานีอนามัย โดยใหบันทึกขอมูลใน
ตารางไมโครซอฟทเอ็กซเซล แลวสงใหจังหวัดเพื่อนําไปวิเคราะหเอง ซ่ึงแมจะจัดทําใหอยูในรูป
โปรแกรมคอมพิวเตอรแลว แตเจาหนาท่ีในสถานีอนามัยสวนใหญก็ยังไมไดมีการบันทึกผลงาน
กิจกรรมอยางตอเนื่อง เนื่องจากสวนหนึ่งเพราะขอจํากัดในดานเวลาปฏิบัติงาน ซ่ึงเวลาสวนใหญ
ตองใชในการใหบริการดานการรักษาพยาบาล ดังนั้นการตองมากรอกแบบบันทึกกิจกรรมทุกวันจึง
เปนเ ร่ืองยุ งยาก  แลวยังตองสงมาให เจาหนา ท่ี ท่ี รับผิดชอบงานการกรอกผานโปรแกรม 
ไมโครซอฟทเอ็กซเซล อีกข้ันหนึ่ง ซ่ึงใชงานยากเพราะตองแจกแจงตารางเปนชองเล็กๆ หลายชอง 
ทําใหดูและกรอกขอมูลไดยาก ทําใหเกิดความสับสนและไมสะดวกใชงาน และซํ้าซอนกัน สวนใน
ดานของขอมูลคาวัสดุ คาใชสอยในบริหาร ก็มีการพัฒนาการกรอกผาน ไมโครซอฟทเอ็กซเซล 
เชนกัน แตดวยท่ีรูปแบบการทํางานท่ีไมนาสนใจและยากตอการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
ท่ีกรอก ท้ังความถูกตองดานตัวเลขและความผิดพลาดจากผูใชงานท่ีไมมีความเขาใจในการใชงาน 
เชน ลบสูตรในไมโครซอฟทเอ็กซเซล แลวแกไขไมได เลยไมสามารถเช่ือมโยงตารางแตละหนาได 
ดังนั้นสามารถสรุปปญหาท่ีเกิดข้ึนจากระบบงานเดิมไดดังนี้ 

(1) ตองใชงานท้ัง 2 ระบบ ทําใหเกิดการทํางานซํ้าซอน เพราะตองทําท้ังเอกสารและ
โปรแกรมไมโครซอฟทเอ็กซเซล 

(2) เจาหนาท่ีไมไดกรอกขอมูลใหเปนปจจุบัน 
(3) ตารางไมโครซอฟทเอ็กซเซล ท่ีใชไมอํานวยความสะดวกในการใชงานเพียงพอ ขาด

ความคลองตัวและ งายตอการเกิดขอผิดพลาดกรอกขอมูล ทําใหใชงานไดยาก 
(4) เปนแคระบบเพื่อการบันทึกขอมูล แตไมสามารถวิเคราะหตนทุนบริการและออก

รายงานได 
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ดังไดแสดงข้ันตอนของระบบงานเดิมไดดังรูป 3.2 

 
รูป 3.2 แสดงระบบงานเดิมของการจัดการตนทุนหนวยบริการของสถานีอนามัย 

 
2)   ความตองการของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวเิคราะหตนทุนหนวยบริการของสถานี

อนามัยตําบลชมภ ู
(1)  เปนระบบท่ีสามารถจัดการกับระบบการจัดเก็บและนําฐานขอมูลท่ีมีอยูมาใชงาน ซ่ึง

ครอบคลุมขอมูลท้ังการจัดเก็บฐานขอมูล และการวิเคราะหตนทุนหนวยบริการเพื่อสงออกเปน
รายงานตนทุนของหนวยบริการ 

(2)  เปนระบบท่ีผูใชสามารถเขาไปกรอกขอมูลพรอมๆ กันไดทุกท่ี ทุกเวลาสามาถ
จัดการกับฐานขอมูลของตนเองไดแมวาจะอยูท่ีบาน เนื่องจากการทํางานผานระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต อํานวยความสะดวกแกผูใช และเพิ่มคุณคาในการสรางทัศนคติการมีสวนรวมแก
เจาหนาท่ีในหนวยงาน เนื่องจากเพิ่มระบบการจัดการกับขอมูลสวนบุคคล ซ่ึงสามารถนําฐานขอมูล
นั้นไปใชตอไปได 
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(3)  เปนการปรับเปล่ียนรูปแบบของการบันทึกขอมูลจากตารางคํานวณเอกซเซล เปน
การกรอกขอมูลแบบออนไลนแทนโดยผานระบบอินเตอรเน็ต และสามารถดูรายงานผานระบบ
ออนไลนไดดวยหากมีฐานขอมูลพอเพียง ซ่ึงสะดวกตอการใชงานของผูรับผิดชอบกับการบันทึก
ขอมูล และผูตองใชรายงานตนทุนหนวยบริการ อีกท้ังยังมีการนําเอาฐานขอมูลโปรแกรมทะเบียน
ครุภัณฑมาใชใหเกิดประโยชน โดยนํามาคํานวณคาเส่ือมราคาโดยไมตองบันทึกเองเหมือนระบบ
เดิม ทําใหมีการจัดเก็บคาในแบบฐานขอมูล มีอายุการใชงานของระบบไดนานกวา ไมเหมือนระบบ
เดิมท่ีจะทําเฉพาะเวลาตองจัดทํารายงานเทานั้น 

(4)  เปนระบบการบันทึกขอมูลท่ีมีการตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกคาตางๆ 
ปองกันความผิดพลาดในการบันทึกขอมูล 

(5) เปนระบบท่ีงายตอการใชงาน 
(6)  ระบบสามารถออกรายงานผลการวิเคราะหตนทุนหนวยบริการของสถานีอนามัยได

ท้ังแบบออนไลนทางจอภาพ  และสงออกเพ่ือพิมพรายงานทางโปรแกรมตารางคํานวณ
ไมโครซอฟท เอกซเซลได 

 
รูป 3.3 แสดงภาพรวมของระบบใหม 
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จากรูป 3.3 ไดแสดงถึงระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการวิเคราะหตนทุนหนวยบริการใน
ระบบใหม ซ่ึงผูใชระบบ (user) ก็คือ ผูดูแลระบบ ผูบริหาร และเจาหนาท่ีในสถานีอนามัยนั้นๆ ดวย 
ตามความสามารถในระบบใหม่ีผูใชไมตองนั่งทํางานภายในสถานีอนามัยก็สามารถทํางานท่ีไหนก
ไดผานระบบอินเตอรเน็ต ทําใหสะดวกตอการใชงาน และสามารถพิมพรายงานท่ีเกี่ยวของตามสิทธ์ิ
ได เพราะสามารถเรียกดูรายงานแบบออนไลนไดทันที ท้ังนี้สวนของฐานขอมูลสวนท่ีเปนคาคงท่ี
และคาทางการเงินท่ีตองเพ่ิมเติมในแตละเดือนจะดําเนินการโดยผูดูแลระบบ ซ่ึงจะสะดวกกวาและ
ไดขอมูลท่ีตรงความตองการตอการนํามาวิเคราะหมากกวาระบบเดิม 
 
3.2  การออกแบบระบบ 

 จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับระบบเรียบรอยแลว การวิเคราะหขอมูลและการออกแบบ
ระบบโดยใชแผนภาพการไหลของขอมูล ซ่ึงเปนแผนภาพท่ีบรรยายถึงกระบวนการทํางานตางๆ 
ภายในระบบวามีกระบวนการอะไรบาง และมีขอมูลใดเกี่ยวของ ซ่ึงจะชวยใหผูพัฒนาระบบ
สามารถเขาใจและดําเนินการไดอยางถูกตอง  

(1) แผนผังบริบท (Context Diagram) 
ตาราง 3.1 แสดงแผนผังบริบท 

 

สัญลักษณ ความหมาย 

 หนวยงาน / ตัวแปรภายนอก (External Entity Symbol) 

 
 

การไหลของขอมูล(Data Flow Symbol) 

 แสดงระบบ (System or Application) 

 
โดยการออกแบบในระดับหลักการนั้นจะใชแผนผังบริบท เพื่อแสดงถึงความสัมพันธของ

ระบบกับส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับระบบงาน ดังรูป 3.4 



 

  
รูปที่ 3.4 แสดงแผนผังบริบทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวิเคราะหตนทุนหนวยบริการ สถานีอนามัยตําบลชมภู 

อําภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
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(2) แผนภาพการไหลของขอมูล (Data flow Diagram) 
ตาราง 3.2 แผนภาพการไหลของขอมูล 

 

สัญลักษณ ความหมาย 
 
 
 

ช่ือวิธีประมวลผล (Process Name)เปน
สัญลักษณแทนการประมวลผล(Process) หรือ
สวนท่ีทําการเปล่ียนแปลงขอมูลนําเขา (Input) 
ใหเปนผลลัพธ (Output) 
 

 
 

ระบบที่อยูภายนอก (Terminator Name) เปน
สัญลักษณแทนส่ิงท่ีอยูนอกระบบ 
 

 
 

ช่ือไฟล (File-Name) เปนสัญลักษณแทนแหลง
เก็บขอมูลเปนเสนขนาน 2 เสนโดยมีช่ือกํากับ 
 

 
 

ช่ือไฟล (File-Name) เปนสัญลักษณแทนแหลง
เก็บขอมูลเปนเสนขนาน 2 เสนโดยมีช่ือกํากับ 
กรณีมีการใชแฟมขอมูลนี้ซํ้า 
 

 ช่ือขอมูล(Data -Flow-Name) เปนสัญลักษณ
แทนกระแสขอมูล โดยมีช่ือกํากับบนลูกศร 

 
ซ่ึงสามารถสรางแผนภาพการไหลของขอมูลของสําหรับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

วิเคราะหตนทุนหนวยบริการ สถานีอนามัยตําบลชมภู อําภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ไดดังรูป 3.5 
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D5 ประวัตกิารศกึษา
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การแกไขขอมูลสวนบุคคล

D7 ประวัตกิารรบัราชการ

D6         ประวัตกิารฝกึอบรม

ประวัตกิารฝกึอบรม

ขอมูลกจิกรรมทีผู่ใชรบัผิดชอบ

D3 ขอมูลประเภทกจิกรรม ประเภทกจิกรรม

ครภุัณฑ

โปรแกรมครภุัณฑจาก Access

สทิธิก์ารใชงานของผูดแูลระบบ

เจาหนาที่

ผูดูแลระบบ

เงือ่นไขในการออกรายงาน , สทิธิข์องผูใช

D13 ประเภทรายงาน

รายงาน

เงือ่นไขในการออกรายงาน, สทิธิข์องผูใช

รายงาน

ประเภทรายงานทีต่องการ

คาวัสดรุายเดอืน

สทิ
ธิก์

าร
ใช
งา
นข

อง
ผูด

แูล
ระ
บบ

เงนิเดอืนทีไ่ดรบัของผูใชรายเดอืน

คาเสือ่มราคาของครภุัณฑตอป ี

ปรมิาณงานตอหนวยและชั่วโมงการทํางานของผูใช

ผูบรหิาร

การศกึษา

D2 ขอมูลงานหนาทีร่บัผิดชอบ

D14 ประเภทผูใชระบบ

ชือ่
ผูใ
ช,

 ข
อมู

ลส
ทิธ

ิ์สทิธิก์ารใชงาน
ของผูดูแลระบบ

เงือ่นไขในการออกรายงาน, สทิธิข์องผูใช

รายงาน

ผูบรหิาร

ชือ่ผูใชงาน, รหัสผาน, ขอมูลสทิธิ ์

ประเภทกจิกรรม

D4  Transection เงนิเดอืนและรายรบัของเจาหนาที่

ชือ่เจาหนาที่

D20    Transection 

คาวัสดรุายเดอืน

D13         ขอมูลจังหวัด

D12         ขอมูลอําเภอ

D11         ขอมูลตําบล

รหัสจังหวัด

รหัสอําเภอ

รหัสตําบล

D8 ขอมูลคํานําหนาชือ่

รหัสคํานําหนาชือ่,
คํานําหนาชือ่

D9 ขอมูลตําแหนง รหัสตําแหนง, ชือ่ตําแหนง
D10 ขอมูลระดับของตําแหนง

รหั
สร

ะดั
บ,

ชือ่
ระ
ดับ

ขอ
มูล

ปร
ะเภ

ทก
จิก

รร
ม

รูปที่ 3.5 แผนผังการไหลของขอมูล ระดับ 0 (Data Flow Diagram Level 0)  
ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวเิคราะหตนทุนหนวยบริการสานอีนามัยตําบลชมภู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
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 อธิบายตารางขอมูลในรูป 3.5 เพิ่มเติมไดดังนี้ 
ตาราง 3.3  อธิบายแผนผังการไหลของขอมูลของระบบ 
 

D1 ขอมูลสวนบุคคลเจาหนาท่ี 
D2 ขอมูลกิจกรรมงานหลักท่ีรับผิดชอบ 
D3 ขอมูลบันทึกกจิกรรมรายวนัเจาหนาท่ี 
D4 ขอมูลเงินเดือนและรายรับเจาหนาท่ี 
D5 ขอมูลประวัติการศึกษา 
D6 ขอมูลประวัติการฝกอบรม 
D7 ขอมูลประวัติการรับราชการ (ก.พ.7) 
D8 ขอมูลคํานําหนาช่ือ 
D9 ขอมูลตําแหนง 
D10 ขอมูลระดับของตําแหนง 
D11 ขอมูลตําบล 
D12 ขอมูลอําเภอ 
D13 ขอมูลจังหวัด 
D14 ประเภทผูใชระบบ 
D15 ขอมูลรายการกิจกรรม 
D16 ขอมูลประเภทกิจกรรม 
D17 ขอมูลหนวยวดัของกิจกรรม 
D18 ขอมูลประเภทของเงินเดือนและรายรับ 
D19 ขอมูลรายการคาวัสด ุ
D20 คาวัสดุรายเดือน 
D21 ประเภทของครุภัณฑ 

 
จากรูป 3.5 แผนผังการไหลของขอมูล ของระบบฐานขอมูลการพัฒนาบุคลากร สามารถ

แจกแจงรายละเอียดกระบวนการตางๆ ไดตาราง 3.4-3.11 
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ตาราง 3.4 แสดงรายละเอียด Process: ตรวจสอบการเขาใชงานระบบ 
Process Name : 1.0 ตรวจสอบการเขาใชงานระบบ 
Description : เปนการตรวจสอบชื่อผูใชงานและรหัสผานวามีสิทธ์ิเขาใชงานระบบ

หรือไม และมีสิทธ์ิการใชงานประเภทใด 
Input : -   ช่ือผูใชงาน รหัสผาน  
Output : -   สิทธ์ิการใชงานของผูดูแลระบบ  

-   สิทธ์ิการใชงานสําหรับผูบริหาร  
-   สิทธ์ิการใชงานของบุคลากร 

 
ตาราง 3.5 แสดงรายละเอียด Process: จัดการขอมูลสวนบุคคล 
Process Name : 2.0 จัดการขอมูลสวนบุคคล 
Description : เปนการ เพิ่ม ลบ แกไขขอมูลสําหรับผูใชงานระบบ 
Input : - ประเภทสิทธ์ิการใชงานของผูใชระบบ 

- ขอมูลสวนตัวของผูใชงาน 
- ประวัติการศึกษา 
- ประวัติการรับราชการ 
- ประวัติการฝกอบรม 
- กิจกรรมหลักท่ีรับผิดชอบ 

Output : - ขอมูลสวนตัวผูใชงาน 
- ขอมูลประวัติการศึกษา 
- ขอมูลประวัติการรับราชการ 
- ขอมูลประวัติการฝกอบรม 
- ขอมูลกิจกรรม (กิจกรรมท่ีเปนงานหลักของผูใช) 
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ตาราง 3.6 แสดงรายละเอียด Process: จัดการขอมูลคาคงท่ี 
Process Name : 3.0 จัดการขอมูลคาคงท่ี 
Description : เปนการ เพิ่ม ลบ แกไขขอมูลคาคงท่ีๆ ใชในการบันทึกขอมูล 
Input : - สิทธ์ิการใชงานของผูดูแลระบบ 

- ช่ือประเภทกิจกรรม 
- ช่ือกิจกรรม 
- หนวยวัดกิจกรรม 
- ประเภทและรายการคาวัสดุ  
- ประเภทเงินเดือน 

Output : - ขอมูลประเภทกิจกรรม 
- ขอมูลกิจกรรม 
- ขอมูลหนวยกิจกรรม 
- ขอมูลประเภทคาวัสดุ 
- ขอมูลประเภทเงินเดือน 

 
ตาราง 3.7 แสดงรายละเอียด Process: จัดการคาวัสดุรายเดือน 
Process Name : 4.0 จัดการคาวัสดุรายเดือน 
Description : เปนการ เพิ่ม ลบ แกไขขอมูลคาวัสดุและคาใชสอยตางๆ ท่ีใชในการ

บริหารจัดการภายในสถานีอนามัยในแตละเดือน  
Input : - สิทธ์ิการเขาใชงานของผูดูแลระบบ  

- คาวัสดุท่ีใชท้ังหมดในเดือน (งบเดือน) 
- คาใชสอยท้ังหมดท่ีใชในเดือน (งบเดือน) 
- คาวัสดุการแพทยรายเดือน (งบเดือน) 
- คาเวชภัณฑรายเดือน(งบเดือน) 
- คาใชจายอ่ืนๆ 

Output : -  ขอมูลคาวัสดุตางๆ จําแนกตามหมวดประเภทกิจกรรมที่ใช และ
มูลคาท่ีใชในคาวัสดุประเภทนั้นๆ  
-  เดือน และป พ.ศ. ท่ีบันทึกขอมูล 
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ตาราง 3.8 แสดงรายละเอียด Process: จัดการขอมูลกิจกรรมรายวัน 
Process Name : 5.0 จัดการขอมูลกิจกรรมรายวัน 
Description : เปนการ เพิ่ม ลบ แกไขขอมูลการบันทึกกิจกรรมของผูใชรายวัน เพื่อ

นําไปใชในการคํานวณตนทุนคาแรงตอผลงาน และคาแรงตอช่ัวโมง
การทํางานตอไป 
 

Input : - สิทธ์ิการเขาใชงานของผูใชงานท่ัวไป 
- ช่ือผูใชและรหัสผานของบุคลากร 
- งานและหนาท่ีรับผิดชอบหลักของบุคลากร 
- วัน เดือน ป ท่ีปฏิบัติงานและตองการบันทึก 
- ปริมาณงานตอกิจกรรมท่ีปฏิบัติงาน 
- หนวยวัดของกิจกรรมท่ีปฏิบัติงาน 
- จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอกิจกรรม (หนวยเปนช่ัวโมง) 
 

Output: - ขอมูลบันทึกกิจกรรมประจําวันของบุคลากร 
- ปริมาณงานตอหนวยกิจกรรมตอวัน 
- จํานวนช่ัวโมงการทํางานตอวัน 

 
ตาราง 3.9 แสดงรายละเอียด Process: จัดการขอมูลเงินเดือนรายเดือน 
Process Name : 6.0 จัดการขอมูลเงินเดือนรายเดือน 
Description: เปนการบันทึกรายรับประจําเดือนของบุคลากรหรือผูใชงานแตละคน

ท่ีไดรับในเดือนท่ีตองการบึกทึก เพื่อนําไปคํานวณตนทุนคาแรง
ตอไป 

Input: - สิทธ์ิการเขาใชงานของผูดูแลระบบ 
- เลือกช่ือผูใชงานระบบเพื่อบันทึกขอมูล 
- เดือน และป พ.ศ. ท่ีตองการบันทึก 
- รายการประเภทเงินเดือน 
- จํานวนเงินท่ีไดรับในเดือน 

Output : - ขอมูลเงินเดือนของบุคลากรแตละคน ในเดือน และป พ.ศ  
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ตาราง 3.10 แสดงรายละเอียด Process : จัดการขอมูลครุภัณฑ 
Process Name : 7.0 จัดการขอมูลครุภัณฑ 
Description : เปนการนําเขาฐานขอมูลครุภัณฑจากโปรแกรมภายนอกท่ีเปน

ฐานขอมูลแอกเซสเพื่อนํามาแยกประเภทกิจกรรมของครุภัณฑ และ
คํานวณหาคาเส่ือมราคา เพื่อการนํามูลคาครุภัณฑคงเหลือไปคิด
ตนทุนประเภทคาลงทุน 

Input : -  สิทธ์ิการเขาใชงานของผูดูแลระบบ 
-  ฐานขอมูลครุภัณฑ ไฟลไมโครซอฟทแอกเซส 
-  ขอมูลประเภทกิจกรรม 

Output : - ขอมูลครุภัณฑท่ีมีการคํานวณคาเส่ือมราคาตอป 
- มูลคาครุภัณฑคงเหลือท่ีนํามาคํานวณตนทุนคาลงทุน 

 
ตาราง 3.11 แสดงรายละเอียด Process : รายงานสรุป 
Process Name : 8.0 รายงานสรุป 
Description : เปนการนําขอมูลท่ีผานการประมวลผลและฐานขอมูลท่ีอยูในระบบ 

มาออกเปนรายงานบนหนาเวปไซท เพื่อเลือกดูรายงานและสามารถ
สงออกไปเปนไฟลเอกซเซล เพื่อพิมพรายงานตอไป 

Input : - ประเภทสิทธ์ิในการใชงานของผูใชระบบ 
- ช่ือผูใชงาน และรหัสผาน 
- ขอมูลประเภทรายงานท่ีตองการ 
- วัน เดือน ป ท่ีตองการออกรายงาน 

Output : - รายงานสรุปทุกประเภทในระบบ 
 

(3) แผนผังแสดงความสัมพันธระหวางเอนทิตี (Entity Relationship Diagram) 
เปนแผนผังท่ีใชแสดงรายละเอียดและความสัมพันธระหวางขอมูลในระบบใน

ลักษณะท่ีเปนภาพรวม โดยใชสัญลักษณตางๆแทนรูปแบบขอมูลเชิงตรรกะขององคกร ทําใหเขาใจ
ความสัมพันธระหวางขอมูลไดงาย ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชในการออกแบบฐานขอมูลในข้ัน Data 
Modeling ในการวาด Entity Relationship Diagram และข้ัน Database Design ในการวาด Entity 
Relationship Model ผูศึกษาไดเลือกใชสัญลักษณเสนแสดงความสัมพันธแบบ Crow Foot ในการ
วาดและสัญลักษณอ่ืนๆ ดังนี้ (สมจิตร อาจอินทรและงามนิจ อาจอินทร, 2547) 
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ตาราง 3.12 แสดงรูปแบบสัญลักษณและเสนแสดงความสัมพันธแบบ Crow Foot 

ชื่อสัญลักษณและคําอธิบาย สัญลักษณ 
เอ็นทิต้ี (Entity) 
 
 

 

ความสัมพันธแบบ one-to-one เปน
ความสัมพันธระหวางเอ็นทิต้ีหนึ่งไปมี
ความสัมพันธกับอีกเอ็นทิต้ีหนึ่งเพยีงหนึ่ง
รายการเทานัน้ 

 

ความสัมพันธแบบ one-to-many เปน
ความสัมพันธระหวางเอ็นทิต้ีหนึ่งไปมี
ความสัมพันธกับอีกเอ็นทิต้ีหนึ่งมากกวาหนึ่ง
รายการ 

 

ความสัมพันธแบบ many-to-many เปน
ความสัมพันธแบบหลายรายการระหวาง
เอ็นทิต้ีท้ังสอง 

 

แอดทริบิวต (Attribute) 
 
 
 

 

 
ซ่ึงสามารถสรางแผนผังแสดงความสัมพันธระหวางเอนทิตี (Entity Relationship Diagram) 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวิเคราะหตนทุนหนวยบริการของสถานีตําบลชมภู อําเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม ดังรูป 3.6 

 

Entity Name 
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รูปที่ 3.6 แผนผังแสดงความสัมพันธระหวางเอนทิตี (Entity Relationship Diagram) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวิเคราะหตนทุนหนวยบริการของ 
สถานีอนามัยตําบลชมภู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
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3.3 การออกแบบฐานขอมูล 
 ใชการออกแบบตารางในฐานขอมูลมายเอสคิวแอล โดยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
วิเคราะหตนทุนหนวยบริการของสถานีอนามัยตําบลชมภู มีฐานขอมูลสําหรับเก็บขอมูลของระบบ 
ช่ือ unitcost ประกอบไปดวยตาราง 21 ตาราง ดังตาราง 3.13 
ตาราง 3.13 ช่ือตารางในฐานขอมูล unitcost 
ลําดับท่ี ชื่อตาราง ประเภทตาราง คําอธิบายตาราง 

1 staff Master ขอมูลบุคลากร 
2 staff_activity Master ขอมูลกิจกรรมงานท่ีรับผิดชอบ 
3 staff_activity_history Transaction ขอมูลบันทึกกจิกรรมรายวนัเจาหนาท่ี 
4 staff_salary Transaction ขอมูลเงินเดือนและรายรับของ

บุคลากร 
5 education_history Reference ประวัติการศึกษา 
6 train_history Reference ประวัติการฝกอบรม 
7 work_goverment_history Reference ประวัติการรับราชการ (ก.พ.7) 
8 prename Reference คํานําหนาช่ือ 
9 position Reference ตําแหนง 
10 level Reference ระดับของตําแหนง 
11 tambon Reference ตําบล 
12 amphoe Reference อําเภอ 
13 province Reference จังหวัด 
14 role Master ประเภทผูใชระบบ 
15 activity Master รายการกิจกรรม 
16 activity_type Master ประเภทของกจิกรรม 
17 activity_unit Master หนวยของกิจกรรม 
18 salary_type Master ประเภทของเงินเดือนและรายรับ 
19 material Master ขอมูลรายการคาวัสดุ 
20 expanse Transaction คาวัสดุรายเดือน 
21 cap_activity_type Master ประเภทครุภัณฑ 
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รายละเอียดของแตละตารางในฐานขอมูล unitcost สามารถอธิบายไดดังตารางตอไปนี ้
1) ตาราง staff 

ตาราง staff เปนตารางเก็บขอมูลบุคลากร ซ่ีงมีรูปแบบตาราง ดังตาราง 3.14 
ตาราง 3.14 ตารางขอมูลสวนบุคคลเจาหนาท่ี 
ช่ือตาราง ขอมูลสวนบุคคลเจาหนาท่ี (staff) 
คําอธิบาย เก็บขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรผูใชระบบ 
Primary Key staff_id 
Foreign Key prename_id, position_id, level_id, role_id 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

staff_id  int 4 รหัสบุคลากร 1 
username varchar 10 ช่ือผูใชงาน rat_cm 
password  varchar 10 รหัสผาน aaaa1234 
prename_id int 4 รหัสคํานําหนาช่ือ 2 
firstname  varchar 50 ช่ือ รัตนาภรณ 
lastname  varchar 50 นามสกุล ชมช่ืน 
card_id varchar 13 เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3500400071525 
birth_date date 3 วัน เดือน ป เกดิ 2517-11-17 
start_work_date date 3 วัน เดือน ป เร่ิมปฏิบัติงาน 2537-12-01 
position_id  int 4 รหัสตําแหนง 2 
level_id int 4 รหัสระดับตําแหนง 1 
current_salary float 8 เงินเดือนปจจบัุน 10000.50 
current_ot_per_hour  float 8 คาตอบแทนการทํางาน

ลวงเวลา 
125.00 

work_id varchar 20 เลขท่ีใบประกอบโรคศิลป 122222 
role_id int 4 รหัสสิทธิผูใชงาน 1 
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2) ตาราง staff_activity 
ตาราง staff_activity เปนตารางเก็บขอมูลกิจกรรมงานท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงมีรูปแบบตาราง 

ดังตาราง 3.15 
ตาราง 3.15 ตารางขอมูลกิจกรรมงานท่ีรับผิดชอบ 
ช่ือตาราง ขอมูลกิจกรรมงานท่ีรับผิดชอบ (staff_activity) 
คําอธิบาย เก็บขอมูลกิจกรรมงานท่ีเปนงานรับผิดชอบหลักของบุคลากร 
Primary Key staff_activity_id 
Foreign Key staff_id, activity_id 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

staff_activity_id int 4 รหัสลําดับขอมูลงานรับผิดชอบของ
บุคลกากรแตละคน 

12 

staff_id int 4 รหัสบุคลากร 1 
activity_id int 4 รหัสกิจกรรมงาน 12 

 
3) ตาราง staff_activity_history 

ตาราง staff_activity_history เปนตารางเก็บขอมูลบันทึกกิจกรรมรายวันของบุคลากร 
ซ่ึงมีรูปแบบตาราง ดังตาราง 3.16 

ตาราง 3.16 ตารางขอมูลบันทึกกิจกรรมรายวันของบุคลากร 
ช่ือตาราง ตารางขอมูลบันทึกกิจกรรมรายวันของบุคลากร (staff_activity_history) 

คําอธิบาย เก็บขอมูลการบันทึกกิจกรรมงานในแตละวันของผูใชงานหรือเจาหนาท่ีแตละคน 

Primary Key staff_activity_history_id 
Foreign Key staff_id, activity_id, activity_unit_id 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

staff_activity_history_id int 4 รหัสการบันทึกขอมูลกิจกรรม 670 
staff_id  int 4 รหัสบุคลากร 12 
activity_id  int 4 รหัสกิจกรรม 34 
work_date  date 3 วัน เดือน ป ท่ีบันทึก 2552-05-02 
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ตาราง 3.16 ตารางขอมูลบันทึกกิจกรรมรายวันของบุคลากร (ตอ) 
ช่ือตาราง ตารางขอมูลบันทึกกิจกรรมรายวันของบุคลากร (staff_activity_history) 

คําอธิบาย เก็บขอมูลการบันทึกกิจกรรมงานในแตละวันของผูใชงานหรือเจาหนาท่ีแตละคน 

Primary Key staff_activity_history_id 
Foreign Key staff_id, activity_id, activity_unit_id 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

value  float 8 ปริมาณงาน 100.25 
activity_unit_id  int 4 รหัสหนวยวดักิจกรรม ราย  
qty  float 8 จํานวนช่ัวโมงการทํางาน 10.30 
 

4) ตาราง staff_salary 
ตาราง staff_salaly เปนตารางเก็บขอมูลเงินเดือนและรายรับของบุคลากร ซ่ึงมีรูปแบบ

ตาราง ดังตาราง 3.17 
ตาราง 3.17 ตารางขอมูลเงินเดือนและรายรับของบุคลากร 
ช่ือตาราง ขอมูลเงินเดือนและรายรับของบุคลากร (staff_salary)  
คําอธิบาย เก็บขอมูลเงินเดือนและรายรับในเดือนของบุคลากร 
Primary Key staff_salary_id 
Foreign Key staff_id, salary_type_id 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

staff_salary_id int 4 รหัสลําดับขอมูลเงินเดือน 1 
staff_id  int 4 รหัสบุคลากร 5 
salary_type_id  int 2 รหัสประเภทเงินเดือน 21 
value  float 8 จํานวนเงิน 15000.00 
month varchar 2 รหัสเดือนท่ีไดรับเงินเดือน 03 
year  varchar 4 ปท่ีไดรับเงินเดือน 2552 
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5) ตาราง education_history 
ตาราง education_history เปนตารางเก็บขอมูลประวัติการศึกษาบองบุคลากร ซ่ึงมี

รูปแบบตาราง ดังตาราง 3.18 
ตาราง 3.18 ตารางประวัติการศึกษา 
ช่ือตาราง ประวัติการศึกษา (education_history) 
คําอธิบาย เก็บขอมูลประวัติการศึกษาของบุคลากร 
Primary Key education_id 
Foreign Key staff_id 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

education_id  int 4 รหัสขอมูลประวัติการศึกษา 4 
major  varchar 255 ช่ือวุฒิการศึกษา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
education_year varchar 4 ปการศึกษาท่ีจบ 2544 
education_name varchar 255 ช่ือสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
staff_id int 4 รหัสบุคลากร 1 

 

6) ตาราง train_history 
ตาราง train_history เปนตารางเก็บขอมูลประวัติการฝกอบรมของบุคลากร ซ่ึงมี

รูปแบบตาราง ดังตาราง 3.19 
ตาราง 3.19 ตารางประวัติการฝกอบรม 
ช่ือตาราง ประวัติการฝกอบรม (train_history) 
คําอธิบาย เก็บขอมูลประวัติการฝกอบรม 
Primary Key train_id 
Foreign Key staff_id 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

train_id  int 4 รหัสประวัติการฝกอบรม 123 
start_date date 3 วัน เดือน ป ทีฝกอบรม 2552-04-28 
end_date date 3 วัน เดือน ป ท่ีส้ินสุด 2552-05-10 
train_name  varchar 255 ช่ือหลักสูตร การอบรมคัดแยกโรคหัด 
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ตาราง 3.19 ตารางประวัติการฝกอบรม (ตอ) 
ช่ือตาราง ประวัติการฝกอบรม (train_history) 
คําอธิบาย เก็บขอมูลประวัติการฝกอบรม 
Primary Key train_id 
Foreign Key staff_id 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

train_organization varchar 255 ช่ือหนวยงานท่ีจัดอบรม กรมความคุมโรค 
budget float 8 คาใชจาย 2500.00 
budget_trainer float 8 งบประมาณผูจัดอบรม 1400000.00 
bugget_organization float 8 งบประมาณจากเงินบํารุง 1000.00 
budget_private float 8 งบประมาณตนเอง 300.00 
staff_id int 4 รหัสบุคลากร 4 
 

7) ตาราง work_goverment_history 
ตาราง work_govermet_history เปนตารางเก็บขอมูลประวัติการรับราชการของ

บุคลากร ซ่ึงมีรูปแบบตาราง ดังตาราง 3.20 
ตาราง 3.20 ตารางประวัติการรับราชการ (ก.พ.7) 
ช่ือตาราง ประวัติการรับราชกร (work_goverment_history) 
คําอธิบาย เก็บขอมูลประวัติการรับราชการของบุคลากร 
Primary Key work_goverment_history_id 
Foreign Key tambon_id, amphoe_id, province_id, staff_id 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

work_goverment_history_id  int 4 รหัสลําดับวันท่ีเร่ิมงาน 11 
start_date  date 3 วัน เดือน ป ท่ีเร่ิมงาน 2537-12-01 
position  varchar 255 ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 
salary  float 8 เงินเดือน 1543000.00 
organization_name  varchar 255 ช่ือสถานท่ีทํางาน สถานีอนามัยตําบลชมภู 
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ตาราง 3.20 ตารางประวัติการรับราชการ (ก.พ.7) (ตอ) 
ช่ือตาราง ประวัติการรับราชกร (work_goverment_history) 
คําอธิบาย เก็บขอมูลประวัติการรับราชการ 
Primary Key work_goverment_history_id 
Foreign Key tambon_id, amphoe_id, province_id, staff_id 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

organization_head  varchar 255 สังกัดหนวยงาน สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอสารภ ี

tambon_id  varchar 6 รหัสตําบล 501903 
amphoe_id  varchar 4 รหัสอําเภอ 5019 
province_id  varchar 2 รหัสจังหวดั 50 
staff_id int 4 รหัสบุคลากร 2 

 
8) ตาราง prename 

ตาราง prename เปนตารางเก็บขอมูลคํานําหนา ซ่ึงมีรูปแบบตาราง ดังตาราง 3.21 
ตาราง 3.21 ตารางขอมูลคํานําหนาช่ือ 
ช่ือตาราง คํานําหนาช่ือ (prename) 
คําอธิบาย เก็บขอมูลคํานําหนาช่ือ 
Primary Key prename_id 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

prename_id  int 4 รหัสคํานําหนาช่ือ 1 
prename_name varchar 10 คํานําหนาช่ือ 1 = นาย 

2 = นาง 
3 = นางสาว 
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9) ตาราง positon 
ตาราง position เปนตารางเก็บขอมูลตําแหนง ซ่ึงมีรูปแบบตาราง ดังตาราง 3.22 

ตาราง 3.22 ตารางขอมูลตําแหนง 
ช่ือตาราง ตําแหนง (position) 
คําอธิบาย เก็บขอมูลตําแหนง 
Primary Key position_id 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

position_id  int 4 รหัสตําแหนง 1 
position_name varchar 255 ตําแหนง นักวิชาการสาธาร ณสุข 

 
10) ตาราง level 

ตาราง level เปนตารางเก็บขอมูลระดับตําแหนง ดังรูปแบบตาราง 3.23 
ตาราง 3.23 ตารางขอมูลระดับของตําแหนง 
ช่ือตาราง ระดบัของตําแหนง (level) 
คําอธิบาย เก็บขอมูลระดับคํานําหนาตําแหนง 
Primary Key level_id 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

level_id  int 4 รหัสของระดับ 1 
level_name varchar 25 ระดับของตําแหนง ชํานาญการ 
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11) ตาราง tambon 
ตาราง tambon เปนขอมูลรายช่ือตําบล ซ่ึงมีรูปแบบตาราง ดังตาราง 3.24 

ตาราง 3.24 ตารางขอมูลรายช่ือตําบล 
ช่ือตาราง ตําบล (tambon) 
คําอธิบาย เก็บขอมูลรายช่ือตําบล ท่ีอางอิงใชมาตรฐานเดียวกับกระทรวงสาธารณสุข 
Primary Key tambon_id 
Foreign Key amphoe_id 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

tambon_id  varchar 6 รหัสของตําบล 501903 
tambon_name varchar 255 ช่ือตําบล ชมภู 
amphoe_id int 4 รหัสอําเภอ 5019 

 
12) ตาราง amphoe 

ตาราง amphoe เปนขอมูลรายช่ืออําเภอ ซ่ึงมีรูปแบบตาราง ดังตาราง 3.25 
ตาราง 3.25 ตารางขอมูลรายช่ืออําเภอ 
ช่ือตาราง อําเภอ (amphoe) 
คําอธิบาย เก็บขอมูลรายช่ืออําเภอ ท่ีอางอิงใชมาตรฐานเดียวกับกระทรวงสาธารณสุข 
Primary Key amphoe_id 
Foreign Key province_id 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

amphoe_id  varchar 4 รหัสอําเภอ 5019 
amphoe_name varchar 25 ช่ืออําเภอ สารภี 
province_id int 4 รหัสจังหวดั 50 
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13) ตาราง province 
ตาราง province เปนขอมูลรายช่ือจังหวัด ซ่ึงมีรูปแบบตาราง ดังตาราง 3.26 

ตาราง 3.26 ตารางขอมูลจังหวัด 
ช่ือตาราง จังหวัด (province) 
คําอธิบาย เก็บขอมูลจังหวัด ท่ีอางอิงใชมาตรฐานเดียวกับกระทรวงสาธารณสุข 
Primary Key province_id 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

province_id  varchar 2 รหัสจังหวัด 50 
province_name varchar 25 ช่ือจังหวดั เชียงใหม 

 
14) ตาราง role 

ตาราง role เปนขอมูลประเภทผูใชระบบ ซ่ึงมีรูปแบบตาราง ดังตาราง 3.27 
ตาราง 3.27 ตารางประเภทผูใชงานระบบ 
ช่ือตาราง ประเภทผูใชระบบ (role) 
คําอธิบาย เก็บขอมูลประเภทผูใชงานระบบ  
Primary Key role_id 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

role_id  int 4 รหัสประเภทผูใช 1 
role_name varchar 50 ประเภทผูใชระบบ 1. เจาหนาท่ี 

2. ผูบริหาร 
3. ผูดูแลระบบ 
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15) ตาราง activity 
ตาราง activity เปนขอมูลกิจกรรม ซ่ึงมีรูปแบบตาราง ดังตาราง 3.28 

ตาราง 3.28 ตารางขอมูลรายช่ือกิจกรรม 
ช่ือตาราง กิจกรรม (activity) 
คําอธิบาย เก็บขอมูลรายช่ือกิจกรรม 
Primary Key activity_id 
Foreign Key activity_unit_id  

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

activity_id  int 4 รหัสกิจกรรม 20 
activity_name varchar 255 ช่ือกิจกรรม งานอนามัยโรงเรียน 
activity_type_id int 4 รหัสประเภทกจิกรรม 11 
 

16) ตาราง activity_type 
ตาราง activity_type เปนขอมูลประเภทกิจกรรม ซ่ึงมีรูปแบบตาราง ดังตาราง 3.29 

ตาราง 3.29 ตารางขอมูลประเภทกจิกรรม 
ช่ือตาราง ประเภทกจิกรรม (activity_type) 
คําอธิบาย เก็บขอมูลประเภทของกิจกรรม (ช่ือกลุมงานหลัก) 
Primary Key activity_type_id 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

activity_type_id  int 4 รหัสประเภทกิจกรรม 8 
activity_type_name varchar 255 ประเภทกิจกรรม งานบริหารทั่วไป 
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17) ตาราง activity_unit 
ตาราง activity_unit เปนขอมูลหนวยวัดกิจกรรม ซ่ึงมีรูปแบบตาราง ดังตาราง 3.30 

ตาราง 3.30 ตารางหนวยวดัของกิจกรรม 
ช่ือตาราง หนวยวัดของกจิกรรม (activity_unit) 
คําอธิบาย เก็บขอมูลหนวยวัดของกิจกรรม 
Primary Key activity_unit_id 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

activity_unit_id  int 4 รหัสหนวยของกิจกรรม 7 
activity_unit_name varchar 50 หนวยของกจิกรรม ราย  

 
18) ตาราง salary_type 

ตาราง salary_type เปนขอมูลประเภทเงินเดือนและรายรับ ซ่ึงมีรูปแบบตาราง ดัง
ตาราง 3.31 

ตาราง 3.31 ตารางประเภทเงินเดือนและรายรับ 
ช่ือตาราง ประเภทเงินเดือนและรายรับ (salary_type) 
คําอธิบาย เก็บขอมูลประเภทเงินเดือนและรายรับ 
Primary Key salary_type_id 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

salary_type_id  int 4 รหัสประเภทเงินเดือน 2 
salary_type_name varchar 255 ประเภทเงินเดอืน คาวิชาชีพ 
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19) ตาราง material 
ตาราง material เปนขอมูลรายการคาวัสดุ ซ่ึงมีรูปแบบตาราง ดังตาราง 3.32 

ตาราง 3.32 ตารางขอมูลรายการคาวัสด ุ
ช่ือตาราง ขอมูลรายการคาวสัดุ (material) 
คําอธิบาย เก็บขอมูลรายการคาวัสดุท่ีใชในแตละเดือน 
Primary Key material_id 
Foreign Key activity_type_id 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

material_id  int 4 รหัสรายการคาวัสดุ 2 
material_name varchar 255 รายการคาวัสดุ คาไฟฟา 
activity_type_id int 4 รหัสประเภทกจิกรรม 9 

 
20) ตาราง expanse 

ตาราง expanse เปนขอมูลคาวัสดุรายเดือน ซ่ึงมีรูปแบบตาราง ดังตาราง 3.33 
ตาราง 3.33 ตารางคาวัสดุรายเดือน 
ช่ือตาราง คาวัสดุรายเดือน (expanse) 
คําอธิบาย เก็บขอมูลคาวัสดุรายเดือน 
Primary Key expanse_id 
Foreign Key expanse_id, material_id, month, year 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

expanse_id  int 4 รหัสลําดับขอมูลค า
วัสดุรายเดือน 

2 

material_id int 4 รหัสรายการคาวัสด ุ คาไฟฟา 
value float 9 จํานวนเงิน 1000000.00 
month varchar 2 เดือนท่ีกรอกขอมูล 12 
year varchar 4 ป พ.ศ.ท่ีกรอกขอมูล 2552 
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21) ตาราง cap_activity_type 
ตาราง cap_activity_type เปนขอมูลหนวยวัดกิจกรรม ซ่ึงมีรูปแบบตาราง ดังตาราง 

3.34 
ตาราง 3.34 ตารางประเภทครุภัณฑ 
ช่ือตาราง ประเภทครุภณัฑ (cap_activity_type) 
คําอธิบาย เก็บขอมูลประเภทครุภัณฑ 
Primary Key cap_activity_type_id 
Foreign Key activity_type_id 

ชื่อฟลด ชนิด ขนาด
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยาง 

cap_activity_type_id  int 4 รหัสประเภทครุภัณฑ 2 
cap_code varchar 255 รหัสครุภัณฑ 123311111222 
cap_list varchar 255 ช่ือครุภัณฑ เกาอ้ีตรวจฟน 
activity_type_id int 4 รหัสประเภทกจิกรรม 1 

 
 
 


