
บทที่  3 

 

การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

 

การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โรงเรียนวัดเวฬุวัน อําเภอสารภี  จังหวัด
เชียงใหม  ผูพัฒนาดําเนินการ  ตามข้ันตอนการพัฒนาระบบดังตอไปนี้ 

 
3.1   ขั้นตอนการวิเคราะหระบบ 
 ข้ันตอนการวิเคราะหระบบ  เร่ิมจากการศึกษาข้ันตอนการทํางานเกี่ยวกับการรับสงเอกสาร
ภายในโรงเรียน ซ่ึงมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบคือ งานสารบรรณของโรงเรียน โดยทําการศึกษาถึง
ข้ันตอนการทํางานของระบบงานปจจุบัน จากน้ันกําหนดถึงขอบเขตของปญหา การกําหนดความ
ตองการ (Requirements) รวมกับเจาหนาท่ีหนวยงานสารบรรณและเจาหนาท่ีธุรการของโรงเรียน  
โดยไดทําการสัมภาษณและรวบรวมขอมูลในการดําเนินงานตาง ๆ แลวจึงทําการสรุปออกมาเปน
ขอสรุปออกมาเปนขอกําหนด (Requirements  Specification) ซ่ึงรายละเอียดจากการดําเนินงานใน
ข้ันตอนนี้เปนดังนี้ 
 3.1.1    ศึกษารายละเอียดและข้ันตอนการทํางานของระบบงานปจจุบัน 
  จากการศึกษาพบวาข้ันตอนการดําเนินการเก่ียวกับการรับสงเอกสารภายใน
โรงเรียนมีข้ันตอนการดําเนินงานตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 
  1)   การสงเอกสาร คือ การสงเอกสารจากหนวยงานเจาของเร่ืองไปยังหนวยงาน
ปลายทาง โดยแบงเปน 2 ประเภท คือ การสงภายใน คือ สงเอกสารไปยังฝายตาง ๆ ในโรงเรียน การ
สงเอกสารภายนอก คือ การสงเอกสารจากโรงเรียนไปยังหนวยงานตาง ๆ ภายนอกโรงเรียน และ
ตองลงทะเบียนเอกสารสงท่ีสมุดสงของเจาของเร่ือง โดยนับตอกันไปตลอดปปฏิทิน เพื่อเก็บ
รายละเอียดการสงสําหรับเปนหลักฐานและสําหรับการคนภายหลัง 
  2)   การรับเอกสาร คือ การรับเอกสารที่สงมายังหนวยงาน โดยงานสารบรรณของ
โรงเรียนทําการจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของเอกสาร ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ
แลวจัดแยกสงตามฝายท่ีเกี่ยวของ 



 
23 

 

  3)   การส่ังการ เอกสารท่ีสงเขามายังหนวยงานเม่ือเจาหนาท่ีธุรการลงทะเบียนรับ
แลวตองใหผูบังคับบัญชาเพื่อส่ังการใหผูรับผิดชอบดําเนินการตาง ๆ ตามความเหมาะสม 
  4)   การคนหา เม่ือตองการคนหาเอกสารของหนวยงานตนเองจะตองคนตามแฟม
เอกสารท่ีแยกประเภทเก็บในตูเอกสารของหนวยงาน 
  5)   การเก็บรักษา หนวยงานตาง ๆ จะมีการเก็บหนังสือเขาแฟมแลวเก็บแยกตามตู
เอกสารแตละหมวดหมู โดยเอกสารจะมีอายุการเก็บรักษาแลวแตประเภทของเอกสารนั้น ๆ  
 3.1.2   กําหนดปญหา (Problem  Definition)  
  จากการที่ผูจัดทําไดศึกษาการทํางานของระบบการรับสงเอกสารของโรงเรียน  
พบวาในแตละวันขอมูลขาวสารและเอกสารตาง ๆ ท่ีมีบทบาทตอการประสานงาน ถูกสรางข้ึน
มากมายในการดําเนินการบริหารสงผลใหเกิดปญหาหลายประการตามมา และไดทําการสรุปปญหา
ที่เกิดข้ึน คือ 
  1)  การกระจายหนังสือถึงฝายตาง ๆ ใชระยะเวลานาน 
  2)  ส้ินเปลืองทรัพยากรกระดาษในการทําสําเนาไปยังฝายตาง ๆ 
  3)  การสูญหายของเอกสาร ในระหวางการเดินหนังสือ 
  4)  การคนหาเอกสารทําไดยากข้ึน เนื่องจากเอกสารมีจํานวนมาก 
  5)  การควบคุมเอกสารท่ีเปนความลับ 
 3.1.3   การวิเคราะหขอมูลเพื่อกําหนดความตองการของระบบ(Requirement Specification)   
  จากการประชุมหนวยงานผูท่ีเกี่ยวของ ผูบริหาร และผูพัฒนาระบบ เพื่อกําหนด
ความตองการของระบบรวมกัน  ไดกําหนดความตองการตาง ๆ ของระบบดังตอไปนี้ 
  1)   การจัดการขอมูลพื้นฐานระบบ 
        เปนการจัดการขอมูลของระบบโดยเจาหนาท่ีธุรการ ซ่ึงประกอบดวย ขอมูล
หนวยงาน ขอมูลผูใชขอมูลประเภทเอกสาร และขอมูลท่ีจําเปนพื้นฐานอ่ืน ๆ 
  2)   การสราง/การสงเอกสาร 
        เปนการสรางเอกสารหรือนําเอกสารท่ีไดจากการแสกนหรือไฟลเอกสารท่ี
ระบบกําหนด  เขามาในระบบ กําหนดรายละเอียดของเอกสารท่ีสําคัญท่ีแตละฝายตองการ เชน 
ชนิดการสงเอกสาร เลขท่ีเอกสาร ช่ือเอกสาร วันท่ีสรางเอกสาร เปนตน 
  3)   การลงรับเอกสาร 
   เปนการลงรับเอกสารท่ีสงเขามาในหนวยงานแบงเปน  2 ประเภท  
ประเภทแรกเปนเอกสารท่ีหนวยงานภายนอกสงตรงมายังหนวยงานภายใน ประเภทท่ีสองเปน
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เอกสารท่ีหนวยงานภายในสงใหหนวยงานภายในดวยกันโดยผานระบบ ในสวนนี้รายละเอียด
ขอมูลจะมีอยูแลวถาตองการเปล่ียนรายละเอียดก็สามารถดําเนินการได 
  4)   การคนหาเอกสาร 
        เปนการคนหาเอกสารไดจากการกําหนดรายละเอียดเอกสาร เชน เลขท่ีเอกสาร 
เลขท่ีรับเอกสาร เร่ือง  เจาของเร่ือง เปนตน 
  5)   การปรับปรุงแกไขเอกสาร 
        เปนการแกไขปรับปรุงเอกสาร โดยเจาของเอกสารเทานั้นท่ีมีสิทธิปรับปรุง
แกไขเอกสาร โดยการแกไขจะเปนการแกไขคุณสมบัติตาง ๆ ของเอกสาร 
  6)   การติดตามเอกสาร 
        เปนการติดตามวาเอกสารที่สงไปนั้นมีการเปดหรือรับหรือยัง ซ่ึงจะทําให
ทราบวาผูรับไดเอกสารท่ีผูสงใหหรือไม 
 
3.2   การออกแบบ 
 จากการสํารวจความตองการของระบบและไดกําหนดความตองการ (Requirement  
Specification)  ผูพัฒนาระบบไดนํามาวิเคราะหโดยละเอียดและออกแบบระบบโดยใชแผนภาพ
บริบท (Context  Diagram) และแผนภาพการไหลของขอมูล (Data  Flow  Diagram) เพื่อแสดง
ภาพรวมของระบบงาน โดยมีความหมายและสัญลักษณท่ีใช ดังตาราง 3.1   

1)  แผนภาพบริบท 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โรงเรียนวัดเวฬุวัน  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม

สามารถเขียนเพื่อแสดงใหเห็นถึงภาพรวมของระบบ และขอบเขตของการวิเคราะหระบบงานได 
โดยผูท่ีเกี่ยวของกับระบบ  มีดังนี้ 

(1)  เจาหนาท่ีธุรการ 
(2)  ผูรับเอกสาร 
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ตาราง 3.1 สัญลักษณท่ีใชในการเขียนแผนภาพบริบท 

 
 

สัญลักษณ ความหมาย 

 
แสดงระบบ 

(System or Application) 

 
หนวยงาน / ตัวแปรภายนอก 

(External Entity Symbol) 

 

 
หนวยงาน / ตัวแปรภายนอกท่ีซํ้า 

(Duplicated External Entity Symbol) 

 

 
การไหลของขอมูล 

(Data Flow Symbol) 

 
สัญลักษณการเก็บขอมูล 

(Data Store Symbol) 

 
สัญลักษณการเก็บขอมูลซํ้า 

(Data Store Symbol) 
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รูป 3.1 ผังบริบทระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  โรงเรียนวดัเวฬวุัน  

อําเภอสารภี  จงัหวัดเชียงใหม 

 

ผูท่ีเกี่ยวของกับระบบจะตองระบุช่ือผูใชงานและรหัสผานทุกคร้ังกอนการเขาใชระบบ โดย
ระบบจะตรวจสอบสิทธิในการเขาสูระบบของผูใชงานแตละบุคคล เม่ือเขาสูระบบแลว ผูใชงานจะ
ไดรับสิทธิในการจัดการขอมูล ดังนี้ 

(1) เจาหนาท่ีธุรการ ใชแทนเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีเปนผูดูแลระบบ สามารถปรับปรุงขอมูล 
ผูใชงาน ขอมูลพื้นฐาน และดําเนินการลงทะเบียนรับหนังสือ จัดสงหนังสือไปยังฝายตาง ๆ หรือ
ผูรับ 

(2) ผูรับเอกสาร ใชแทนผูท่ีเปนผูรับเอกสารจากเจาหนาท่ีธุรการ เพื่อนําเอกสารท่ีไดรับไป
ดําเนินการตอไป 
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2) แผนภาพการไหลของขอมูล 
    แผนภาพการไหลของขอมูล ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  โรงเรียนวัดเวฬุวัน อําเภอ

สารภี  จังหวัดเชียงใหม  แสดงใหเห็นการเชื่อมโยงความสัมพันธตาง ๆ  ระหวางระบบงานยอยกับ
ระบบงานใหญ ดังรูป 3.2  ซ่ึงแสดงแผนภาพการไหลของขอมูล  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
โรงเรียนวัดเวฬุวัน  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม  เปนการแสดงองคประกอบจากรูป 3.1 แสดง
แผนภาพบริบท โดยสามารถแบงกระบวนการของระบบยอยออกไดท้ังหมด  8  กระบวนการ  
แสดงดังตาราง 3.2 
 

ตาราง 3.2   กระบวนการของระบบงาน 

กระบวนการ ชื่อกระบวนการ 
1.0 
2.0 
3.0 
4.0 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 

จัดการขอมูลผูใชระบบ 
จัดการขอมูลพื้นฐาน 
ลงทะเบียนเอกสาร 
สงเอกสาร 
คนหาเอกสาร 
รับเอกสาร 
ติดตามเอกสาร 
สํารองขอมูล 
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รูป 3.2   แผนภาพการไหลของขอมูลระดับ 0  ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

 โรงเรียนวัดเวฬุวนั อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
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รูป 3.2   แผนภาพการไหลของขอมูลระดับ 0  ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

 โรงเรียนวัดเวฬุวนั อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม (ตอ) 
 

กระบวนการ 1.0   จัดการขอมูลผูใชระบบ 
 เปนกระบวนการกําหนดสิทธิการใชระบบของผูใชงานระบบ เพื่อตรวจสอบสิทธิการใช
งานและมอบสิทธิการใชแกผูใชงาน โดยการเขาสูระบบจะมีการกําหนดและการตรวจสอบสิทธิการ
ใชงาน และสงสิทธิในการใชงานกลับมายังผูใช  เพื่อเขาถึงกระบวนการรับเอกสาร สงเอกสารหรือ
คนหาเอกสาร  ผูใชตองระบุช่ือผูใชและรหัสผาน ขอมูลท่ีระบุจะนําไปเปรียบเทียบกับขอมูลของ
ผูใชในฐานขอมูล ซ่ึงถูกกําหนดโดยผูดูแลระบบ หากระบุขอมูลถูกตองจึงสามารถเขาใชงานได    
แตหากระบุขอมูลผิดพลาดก็ไมสามารถเขาสูระบบได 
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กระบวนการ 2.0   จัดการขอมูลพื้นฐาน 
 เปนกระบวนการจัดการขอมูลพื้นฐาน ผูท่ีมีสิทธิเขามากระบวนการจัดการขอมูลหลัก คือ  
ผูดูแลระบบท่ีผานกระบวนการ 1.0 เพื่อตรวจสอบสิทธิการเขาสูระบบ จึงจะสามารถจัดการขอมูล
ผูใชระบบ ขอมูลพื้นฐาน 
 
กระบวนการ 3.0   ลงทะเบียนเอกสาร 
 เปนกระบวนการลงทะเบียนเอกสาร จะตองลงเลขทะเบียนรับเอกสาร ระบบจะกําหนดให
โดยแยกตามประเภทของเอกสาร โดยเรียงกันไปตอปปฏิทิน และสามารถแกไข  และลบขอมูล
เอกสารได 
 
กระบวนการ 4.0   สงเอกสาร 
 เปนกระบวนการสงเอกสาร โดยตองมีการกําหนดคุณสมบัติตาง ๆ ของเอกสาร การออก
เลขสง การระบุผูรับเอกสาร การแนบไฟลเอกสาร  
 
กระบวนการ 50   รับเอกสาร 
 เปนกระบวนการรับเอกสาร  เปนการรับเอกสารของผูรับท่ีไดรับเอกสารจากฝายธุรการ 
 
กระบวนการ 5.0   คนหาเอกสาร 
 เปนกระบวนการคนหาเอกสาร เปนการคนหา และดูรายละเอียดเอกสารตาม ความตองการ
ของผูใชงานโดยระบุเง่ือนไขในการคนหาเอกสาร 
 
กระบวนการ 7.0   ติดตามเอกสาร 
 เปนกระบวนการติดตามเอกสาร เปนการติดตามสถานะของการเปดอาน การตอบรับ 
เอกสารท่ีสงไปยังฝายตาง ๆ เพื่อใหฝายธุรการท่ีสงเอกสารไปทราบสถานะของเอกสารท่ีสงไป 
 
กระบวนการ 8.0   สํารองขอมูล 
 เปนกระบวนการสํารองขอมูล  โดยผูดูแลระบบทําการสํารองขอมูล  โดยทําการสํารอง
ขอมูลตามชวงเวลา  และสามารถกลับไปคนหาขอมูลและดึงขอมูลมาใชงานได  
   

 



 
31 

 

 
รูป 3.3  ผังการไหลขอมูลระดับ  1  กระบวนการท่ี  1.0  จัดการขอมูลผูใชระบบ 

 
 จากรูป 3.3  ผังการไหลขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการตรวจสอบสิทธิผูใชสามารถแบง
กระบวนการของระบบออกไดท้ังหมด  2  กระบวนการ  ดังนี้ 

  กระบวนการที่ 1.1 กําหนดขอมูลผูใชงานระบบ เปนกระบวนการเพ่ิมขอมูลผูใชระบบใหม 
โดยจัดเก็บขอมูลท่ีแฟม employee  
 กระบวนการที่ 1.2 ลบ/แกไข ขอมูลผูใชงานระบบ เปนกระบวนการลบหรือแกไขขอมูล
ผูใชงานระบบ โดยเรียกขอมูลจากแฟม employee ข้ึนมาทําการลบหรือแกไขขอมูลนั้น 
 กระบวนการที่ 1.3 กําหนดสิทธิการใชงานระบบ เปนกระบวนการกําหนดสิทธิในการเขา
ใชงานระบบ ใหกับผูใชงานระบบทุกคน แตละคนจะมีสิทธิในการเขาใชงานระบบไมเทากัน 
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รูป 3.4  ผังการไหลขอมูลระดับ  1  กระบวนการท่ี  2.0  จัดการขอมูลพื้นฐาน 
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รูป 3.4  ผังการไหลขอมูลระดับ  1  กระบวนการท่ี  2.0  จัดการขอมูลพื้นฐาน (ตอ) 

 
จากรูป 3.4  แผนการไหลขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการจัดการขอมูลพื้นฐาน สามารถ

แบงกระบวนการของระบบออกไดท้ังหมด 14 กระบวนการ ดังนี้ 
 กระบวนการที่ 2.1  เพิ่มขอมูลทะเบียน เปนกระบวนการเพ่ิมขอมูลทะเบียน 

กระบวนการท่ี 2.2  ยกเลิก / แกไขขอมูลทะเบียน เปนกระบวนการยกเลิกและแกไข ขอมูล
ทะเบียน 

กระบวนการที่ 2.3  เพิ่มขอมูลประเภทเอกสาร เปนกระบวนการเพ่ิมขอมูลประเภทเอกสาร 
กระบวนการที ่2.4  ยกเลิก / แกไขขอมูลประเภทเอกสาร เปนกระบวนการยกเลิกและแกไข 

ขอมูลประเภทเอกสาร 
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กระบวนการที่ 2.5  เพิ่มขอมูลตําแหนง เปนกระบวนการเพ่ิมขอมูลตําแหนง   
กระบวนการที ่2.6  ยกเลิก / แกไขขอมูลตําแหนง เปนกระบวนการยกเลิกและแกไข ขอมูล

ตําแหนง   
กระบวนการที่ 2.7  เพิ่มขอมูลช้ันความเร็วหนังสือ เปนกระบวนการเพ่ิมขอมูลช้ันความเร็ว

หนังสือ  
กระบวนการที่ 2.8  ยกเลิก / แกไขขอมูลช้ันความเร็วหนังสือ  เปนกระบวนการยกเลิกและ

แกไข ขอมูลช้ันความเร็วหนังสือ 
กระบวนการที่ 2.9  เพิ่มขอมูลช้ันความลับหนังสือ เปนกระบวนการเพ่ิมขอมูลช้ันความลับ

หนังสือ 
กระบวนการที ่2.10  ยกเลิก / แกไขขอมูลช้ันความลับหนงัสือ เปนกระบวนการยกเลิกและ

แกไข ขอมูลช้ันความลับหนงัสือ 
กระบวนการที่ 2.11  เพิ่มขอมูลฝาย เปนกระบวนการเพ่ิมขอมูลฝาย 
กระบวนการที ่2.12  ยกเลิก / แกไขขอมูลฝาย เปนกระบวนการยกเลิกและแกไข ขอมูลฝาย 
กระบวนการที ่2.13  เพิ่มขอมูลหนวยงานท่ีสงหนังสือ  เปนกระบวนการเพ่ิมขอมูล

หนวยงานท่ีสงหนังสือ 
กระบวนการที ่2.14  ยกเลิก / แกไขขอมูลหนวยงานท่ีสงหนังสือ เปนกระบวนการยกเลิก

และแกไข ขอมูลหนวยงานท่ีสงหนังสือ 
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3.1

เพ่ิมขอมูลเอกสาร
เพ่ิมขอมูลเอกสาร 

9 แฟมขอมูลเอกสารแนบ

ขอมูลเอกสาร 

10 แฟมขอมูลเอกสาร

ขอมูลเอกสาร 

3.2

แกไขเอกสาร
แกไขขอมูลเอกสาร 

9 แฟมขอมูลเอกสารแนบ

ขอมูลเอกสาร 

10 แฟมขอมูลเอกสาร

ขอมูลเอกสาร 

3.3

ลบเอกสาร
ลบขอมูลเอกสาร 

9 แฟมขอมูลเอกสารแนบ

ขอมูลเอกสาร 

10 แฟมขอมูลเอกสาร

ขอมูลเอกสาร  
 

รูป 3.5  ผังการไหลขอมูลระดับ  1  กระบวนการท่ี  3.0  ลงทะเบียนเอกสาร 
 
 จากรูป 3.5  แผนการไหลขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการลงทะเบียนเอกสาร สามารถแบง
กระบวนการของระบบออกไดท้ังหมด  3 กระบวนการ ดังนี้ 
 กระบวนการที่ 3.1 เพิ่มขอมูลเอกสาร เปนกระบวนการลงทะเบียนเพิ่มขอมูลเอกสาร และ
ขอมูลเอกสารแนบ 

กระบวนการที่ 3.2 แกไขขอมูลเอกสาร เปนกระบวนการลบขอมูลเอกสาร และขอมูล
เอกสารแนบ 

กระบวนการที่ 3.3 ลบขอมูลเอกสาร เปนกระบวนการแกไขขอมูลเอกสาร และขอมูล
เอกสารแนบ 
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3.3 การออกแบบฐานขอมูลของระบบใหม 
 จากการวิเคราะหขอมูลและความสัมพันธระหวางเอนทิตี ทําใหสามารถออกแบบ
ความสัมพันธของเอนทิตีและตารางขอมูลของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม  เพื่อใชบันทึกขอมูลท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมตาง ๆ ได 

3.3.1  แผนภาพความสัมพันธระหวางเอนทิตี 
          เคร่ืองมือท่ีใชคือ ER Model (Entity – Relationship  Model) เปนเคร่ืองมือนําเสนอ
โครงสรางของฐานขอมูลในระดับความคิด (Conceptual  Level) ออกมาในลักษณะแผนภาพท่ีงาย
ตอความเขาใจ  เพื่อส่ือความหมายระหวางนักออกแบบฐานขอมูล และผูใช เกี่ยวกับความสัมพันธ
ของเอนทิตีกับเอนทิตีและเอนทิตีกับแอททริบิวต โดยมีสัญลักษณ และความหมายของสัญลักษณ   
ท่ีใช  ดังนี้ 
 

ตาราง 3.3  สัญลักษณท่ีใชในการเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางแอนทิตี 
สัญลักษณ ความหมาย 

 
 

Strong  Entity  เกิดข้ึนดวยตนเองไมข้ึนกับเอนทิตีใด ๆ 

 
 

Relationship  ความสัมพันธระหวางเอนทิตี 

 
 

Associate  Relationship  เปนความสัมพันธท่ีเกิด  Attribute 

 
 

Attribute  ส่ิงท่ีใชอธิบายคุณสมบัติของเอนทิตี 

 
 

Key  Attribute  ขอมูลของ  Attribute  มีความเปนหนึ่งเดียว (Uniqueness)  
กลาวคือ  ตารางจะตองไมมีขอมูลของ Attribute  ท่ีเปนคียหลักซํ้ากนัเลย 

  
 

One – to – One  Relationship  ความสัมพันธแบบ 1 ตอ 1 

 
 

One – to – Many Relationship  ความสัมพันธแบบ  1 ตอหลายขอมูล 
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3.3.2  การออกแบบฐานขอมูล 
          จากรูป 3.6  แผนภาพแสดงรูปแบบของความสัมพันธ (Relation) และทําการลดความ
ซํ้าซอนของขอมูล (Normalization) แลวจึงไดฐานขอมูล เพื่อใชในการพัฒนาระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส  โรงเรียนวัดเวฬุวัน  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงมีรายละเอียดแสดงดังรูป  3.6 
 

 
รูป 3.6  แผนภาพแสดงความสัมพันธของตารางฐานขอมูล 

 
 3.3.3  โครงสรางฐานขอมูล 
          จากรูป 3.6  แผนภาพแสดงความสัมพันธของตารางขอมูล เพื่อใชในการพัฒนาระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส  โรงเรียนวัดเวฬุวัน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงพัฒนาดวยโปรแกรม
จัดการฐานขอมูลมายแอสคิวแอล  ประกอบดวยตารางขอมูล 12 ตาราง ดังนี้ 
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ตาราง 3.4  ตารางขอมูลท้ังหมดของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
ท่ี ช่ือตารางขอมูล คียหลัก ประเภท รายละเอียด 
1 Attach Codeattach ตารางอางอิง ขอมูลเอกสารแนบ 
2 Docdtl Codedocdtl ตารางอางอิง ขอมูลการสงเอกสารภายในหนวยงาน 
3 Docfrom Codedocfrom ตารางอางอิง ขอมูลหนวยงานที่สงหนังสือ 
4 Docgroup Codedocgroup ตารางอางอิง ขอมูลทะเบียน 
5 Docstatus Codedocesta ตารางอางอิง ขอมูลสถานะของเอกสาร 
6 Doctype Codedoctype ตารางอางอิง ขอมูลประเภทเอกสาร 
7 Document Codedoc ตารางอางอิง ขอมูลเอกสาร 
8 Employee Codeep ตารางหลัก ขอมูลผูใชระบบ 
9 Position Codeposition ตารางอางอิง ขอมูลตําแหนงผูใช 
10 Rapid Coderapid ตารางอางอิง ขอมูลช้ันความเร็วหนังสือ 
11 Secret Codesecret ตารางอางอิง ขอมูลช้ันความลับหนังสือ 
12 Side Codeside ตารางอางอิง ขอมูลฝายในองคกร 
 
 โครงสรางขอมูลของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โรงเรียนวัดเวฬุวัน อําเภอสารภี  
จังหวัดเชียงใหม  จัดเก็บภายใตระบบจัดการฐานขอมูลมายแอสคิวแอล  ซ่ึงมีรูปแบบของขอมูล 
(Data  Type) ดังนี้ 
 

ตาราง 3.5  แสดงแบบของขอมูลสําหรับมายแอสคิวแอล 
ขอมูลชนิดตัวเลข 

ประเภท ขนาดท่ีจัดเก็บ คาท่ีจัดเก็บ 
TINYINT 1 ไบต เปนคาจํานวนเต็มขนาดเล็กมาก  ถาเปนคาบวกอยาง

เดียว (Unsigned) จะมีคาต้ังแต  0 ถึง 255  แตถาเปน    
คาบวกและลบ (Signed) จะมีคาต้ังแต -128  ถึง  127 

SMALLINT 2  ไบต เปนคาจํานวนเต็มขนาดเล็ก  ถาเปนคาบวกอยางเดยีว 
(Unsigned) จะมีคาต้ังแต  0 ถึง 65535  แตถาเปน         
คาบวกและลบ (Signed) จะมีคาต้ังแต -32768  ถึง  
32767 
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ตาราง 3.5  แสดงแบบของขอมูลสําหรับมายแอสคิวแอล(ตอ) 
ประเภท ขนาดท่ีจัดเก็บ คาท่ีจัดเก็บ 

MEDIUMINT 3 ไบต เปนคาจํานวนเต็มขนาดกลาง  ถาเปนคาบวกอยางเดียว 
(Unsigned)จะมีคาต้ังแต 0 ถึง 16777215 แตถาเปนคา
บวกและลบ (Signed) จะมีคาต้ังแต -8388608 ถึง 
8388607 

INT หรือ 
INTEGER 

4  ไบต เปนคาจํานวนเต็มขนาดปกติ  ถาเปนคาบวกอยางเดยีว 
(Unsigned) จะมีคาต้ังแต  0 ถึง 4294967295  แตถาเปน
คาบวกและลบ (Signed) จะมีคาต้ังแต -2147483648  ถึง  
214748647 

BIGINT  หรือ  
INTEGER 

8 ไบต เปนคาจํานวนเต็มขนาดใหญ  ถาเปนคาบวกอยางเดยีว 
(Unsigned) จะมีคาต้ังแต  0 ถึง 
18446744073709551615  แตถาเปนคาบวกและลบ 
(Signed) จะมีคาต้ังแต        
-9223372036854775808 ถึง  9223372036854775807 

FLOAT(X) 4  ไบต เปนคาจํานวนจริง 
FLOAT 4  ไบต เก็บคาจํานวนจริงขนาดเล็ก ต้ังแต -3.402823466E+38  

ถึง  -1.175494351E-38,0 และ 1.175494351E-38 ถึง 
3.402823466E+38 

DOUBLE หรือ 
REAL 

8  ไบต เก็บคาจํานวนจริงขนาดปกติ ต้ังแต  
–1.7976931348623157E+308 ถึง 
 –2.2250738585072014E-308,0 และ 
2.2250738585072014E-308 ถึง 
1.7976931348623157E+308 

DECIMAL(M,D) 
หรือ 

NUMBERIC(M,D) 

M+2 ไบต ถา D 
มากกวา 0 หรือ 

M+1ไบต ถา
D=0 

เก็บเลขทศนิยม เชน  12345.67 

DATE 3  ไบต เก็บวนัท่ีและเวลาในรูปแบบ ค.ศ.-เดือน-วัน (YYYY-
MM-DD) โดยมีคาต้ังแต 1000-01-01  ถึง  9999-12-31 
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ตาราง 3.5  แสดงแบบของขอมูลสําหรับมายแอสคิวแอล(ตอ) 
ประเภท ขนาดท่ีจัดเก็บ คาท่ีจัดเก็บ 

ขอมูลประเภทวันท่ี 
DATETIME 8  ไบต เก็บวนัท่ีและเวลาในรูปแบบ ค.ศ.-เดือน-วัน ช่ัวโมง-

นาที-วินาที(YYYY-MM-DD HH:MM:SS) โดยมีคา
ต้ังแต 1000-01-01  00:00:00  ถึง  9999-12-31  23:59:59 

TIMESTAMP[(M)] 4  ไบต เก็บวนัท่ีและเวลาโดยมีคาต้ังแต 1970-01-01  00:00:00  
ถึงป ค.ศ 2037 สวนรูปแบบท่ีเก็บจะข้ึนอยูกับคา M     
ดังนี ้ถาไมกําหนดคา M หรือ M = 14 -> YYYY-MM-
DD HH:MM:SS ถา M = 12 ->YY-MM-DD 
HH:MM:SS     ถา M =10 ->YY-MM-DD HH:MM  
ถา M=8 ->YY-MM-DD ถา M =6 ->YY-MM  
ถา M =4 ->YY-MM ถา M =2 ->YY 

TIME 3  ไบต เก็บวนัท่ีและเวลาในรูปแบบ ค.ศ.-เดือน-วัน ช่ัวโมง-
นาที-วินาที (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) โดยมีคา
ต้ังแต 1000-01-01 00:00:00 ถึง 999-12-31 23:59:59 

YEAR  
[(2 หรือ 4)] 

1  ไบต ถาระบุคาเปน 2 จะเกบ็คา 70-69 หมายถึงป ค.ศ. 1970-
2069 ถาระบุคาเปน 4 จะเก็บคาป ค.ศ.1901-2155 

ขอมูลประเภทตัวอักษร 
ประเภท ขนาดท่ีจัดเก็บ คาท่ีจัดเก็บ 

CHAR(M) ขนาดตามคาM แตไมเกิน 255
ไบต 

อักษรตามรหสั ascii 

VARCHAR(M) ขนาดตามขอมูลจริง แตไมเกิน 
255 ไบต 

อักษรตามรหสั ascii 

TINYBLOB หรือ 
TINYTEXT 

เก็บตามขนาดจริง +1 ไบต แต
ไมเกิน 255 ไบต 

อักษรตามรหสั ascii 

BLOB หรือ TEXT เก็บตามขนาดจริง +2 ไบต แต
ไมเกิน 65,535 ไบต 

อักษรตามรหสั ascii 
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ตาราง 3.5  แสดงแบบของขอมูลสําหรับมายแอสคิวแอล(ตอ) 
ประเภท ขนาดท่ีจัดเก็บ คาท่ีจัดเก็บ 

ขอมูลประเภทตัวอักษร 
MEDIUMBLOB หรือ 
MEDIUMTEXT 

เก็บตามขนาดจริง +3 ไบต แต
ไมเกิน 16,777,215 ไบต 

อักษรตามรหสั ascii 

CHAR(M) ขนาดตามคา M แตไมเกิน 255 
ไบต 

อักษรตามรหสั ascii 

LONGBLOB หรือ 
LONGTEXT 

เก็บตามขนาดจริง +4 ไบต แต
ไมเกิน 4,294,967,295 ไบต 

อักษรตามรหสั ascii 

ENUM(‘value1’, 
’value2’,…) 

1 ไบต หรือ 2 ไบต แลวแต
จํานวนคา value ท่ีกําหนดซ่ึง
กําหนดไดถึง 65,535 คา 

คาท่ีกําหนดเอาไว 

SET(‘value1’,’value2’,…) 1,2,3,4 หรือ 8 ไบต แลวแต
จํานวนสมาชิกในเซ็ตของ SET 
(สูงสุดไมเกิน 64) 

คาท่ีอยูในรูปของเซ็ต 

 
 3.3.4  รายละเอียดของตาราง 
          จากตาราง 3.4 ผูจัดทําไดจัดทําตารางแสดงฐานขอมูลของ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส โรงเรียนวัดเวฬุวัน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม โดยมีรายละเอียดการจัดเก็บขอมูล
ลงตารางฐานขอมูล    แตละตารางดังนี้ 

1) ตาราง Attach เปนตารางท่ีเก็บขอมูลเอกสารแนบ ของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส  โรงเรียนวัดเวฬุวัน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม มีโครงสรางตาราง  ดังตาราง 3.6 
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ตาราง  3.6  ตารางขอมูลเอกสารแนบ 
ช่ือตาราง           Attach 
คําอธิบาย           ตารางขอมูลเอกสารแนบ 
คียหลัก              Codeattach 

ลําดับ ช่ือเขตขอมูล ชนิดขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย คีย ตัวอยางขอมูล 

1 Codeattach Autoincrement 4 รหัสเอกสารแนบ PK 1 
2 Nameattach Varchar 255 ช่ือเอกสารแนบ  เชิญประชุม 
3 Codedoc Int 4 รหัสเอกสาร FK 10 
4 Fileattach Longblob - ช่ือไฟลขอมูล  เชิญประชุม.doc 

 
2) ตาราง Docdtl เปนตารางท่ีเกบ็ขอมูลการสงเอกสารภายในหนวยงาน ของระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส โรงเรียนวัดเวฬวุนั อําเภอสารภ ีจังหวดัเชียงใหม มีโครงสรางตาราง  
ดังตาราง 3.7 
 

ตาราง  3.7  ตารางขอมูลการสงเอกสารภายในหนวยงาน 
ช่ือตาราง           Docdtl 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลการสงเอกสารภายในหนวยงาน  
คียหลัก              Codedocdtl 

ลําดับ ช่ือเขตขอมูล ชนิดขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย คีย ตัวอยางขอมูล 

1 Codedocdtl Autoincrement 4 รหัสเอกสารสง
ภายในหนวยงาน 

PK 2 

2 Codedoc Autoincrement 4 รหัสเอกสาร FK 10 
3 Codeep Smallint 2 รหัสผูใช FK 1 
4 Isaccept Tinyint 1 สถานะการรับ  0 = ยังไมไดรับ 
5 Acceptdate Datetime 8 วันท่ีรับ  10-08-2552 

11:53:11 
6 Isdelete Tinyint 1 สถานะการลบ  0 = ยังไมไดลบ 
7 Comment Varchar 255 หมายเหตุ  ไดรับแลว 
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3) ตาราง Docfrom  เปนตารางท่ีเก็บขอมูลหนวยงานที่สงหนังสือ ของระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส โรงเรียนวัดเวฬุวัน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม มีโครงสรางตาราง ดังตาราง 
3.8 
 

ตาราง  3.8  ตารางขอมูลหนวยงานท่ีสงหนงัสือ 
ช่ือตาราง          Docfrom 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลหนวยงานท่ีสงหนังสือ 
คียหลัก              Codedocfrom 

ลําดับ ช่ือเขตขอมูล ชนิดขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย คีย ตัวอยางขอมูล 

1 Codedocfrom Autoincrement 4 รหัสหนวยงานท่ี
สงหนังสือ 

PK 1 
(ดูภาคผนวก) 

2 Namedocfrom Varchar 50 ช่ือหนวยงานท่ีสง
หนังสือ 

 สพท.ชม.เขต 4 

 
4) ตาราง Docgroup เปนตารางท่ีเก็บขอมูลทะเบียน ของระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส  โรงเรียนวัดเวฬุวัน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม มีโครงสรางตาราง  ดังตาราง 3.9 
 

ตาราง  3.9   ตารางขอมูลทะเบียน 
ช่ือตาราง         Docgroup 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลทะเบียน 
คียหลัก              Codedocgroup 

ลําดับ ช่ือเขตขอมูล ชนิดขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย คีย 
ตัวอยาง
ขอมูล 

1 Codedocgroup Autoincrement 4 รหัสทะเบียน PK 2 
2 Namedocgroup varchar 15 ช่ือทะเบียน  เอกสารรับ

ภายใน 
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5) ตาราง Docstatus เปนตารางท่ีเก็บขอมูลสถานะเอกสาร ของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส  โรงเรียนวัดเวฬุวัน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม มีโครงสรางตาราง  ดังตาราง 3.10 
 

ตาราง  3.10  ตารางขอมูลสถานะเอกสาร 
ช่ือตาราง         Docstatus 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลสถานะเอกสาร 
คียหลัก              Codedocsta 

ลําดับ ช่ือเขตขอมูล 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย คีย ตัวอยางขอมูล 

1 Codedocsta tinyint 1 รหัสสถานะเอกสาร PK 0 
2 Namedocsta varchar 15 ช่ือสถานะเอกสาร  ยังไมไดรับ 

 
6) ตาราง Doctype เปนตารางท่ีเก็บขอมูลประเภทเอกสาร ของระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส  โรงเรียนวัดเวฬุวัน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม มีโครงสรางตาราง  ดังตาราง 3.11 
 

ตาราง  3.11  ตารางขอมูลประเภทเอกสาร 
ช่ือตาราง         Doctype 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลประเภทเอกสาร 
คียหลัก              Codedoctype 

ลําดับ ช่ือเขตขอมูล ชนิดขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย คีย ตัวอยางขอมูล 

1 Codedoctype Autoincrement 4 รหัสประเภท
เอกสาร 

PK 1 

2 Namedoctype Varchar 30 ช่ือประเภทเอกสาร  บันทึกขอความ 
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7) ตาราง Document เปนตารางท่ีเก็บขอมูลเอกสาร ของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส โรงเรียนวัดเวฬุวัน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม มีโครงสรางตาราง  ดังตาราง 3.12 

ตาราง  3.12  ตารางขอมูลเอกสาร 
ช่ือตาราง           Document 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลเอกสาร 
คียหลัก              Codedoc 

ลําดับ ช่ือเขตขอมูล ชนิดขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย คีย ตัวอยางขอมูล 

1 Codedoc Autoincrement 4 รหัสเอกสาร PK 1 
2 Inoutnumber Smallint 2 เลขท่ีรับเอกสาร  2 
3 Thisyear Varchar 4 ปปฏิทิน  2552 
4 Numberdoc Varchar 15 เลขท่ีหนังสือ  ศธ 04050/1000 
5 Namedoc Varchar 100 เร่ือง  เชิญประชุม 
6 Datedoc Date 3 หนังสือลงวันท่ี  10-08-2552  
7 Datereceive Datetime 8 วันท่ีรับ  10-08-2552 

11:53:11 
8 Datesend Datetime 8 วันท่ีสง  10-08-2552 

11:53:11 
9 Codedocgroup Tinyint 1 รหัสทะเบียน FK 1 
10 Codedoctype Tinyint 1 รหัสประเภท

เอกสาร 
FK 1 

11 Codedocfrom Tinyint 1 รหัสหนวยงานท่ี
สงหนังสือ 

FK 2 

12 Coderapid Tinyint 1 รหัสช้ันความเร็ว
หนังสือ 

FK 0 

13 Codesecret Tinyint 1 รหัสช้ันความลับ
หนังสือ 

FK 0 

14 Codestadoc Tinyint 1 สถานะของ
หนังสือ 

FK 0 

15 Usercreate Smallint 2 ผูดําเนินการ  นงนุช 
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 ตาราง  3.12  ตารางขอมูลเอกสาร (ตอ) 
ช่ือตาราง           Document 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลเอกสาร 
คียหลัก              Codedoc 

ลําดับ ช่ือเขตขอมูล 
ชนิด
ขอมูล 

ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย คีย ตัวอยางขอมูล 

16 Countdoc Tinyint 1 จํานวนเอกสาร  2 
17 Sendcount Tinyint 4 จํานวนผูรับ  5 
18 Accept Tinyint 1 การตอบรับ  0 = ยังไมไดรับ 
19 Commentdoc Varchar 255 หมายเหตุ  - 

 
 

8) ตาราง Employee เปนตารางที่เก็บขอมูลผูใชระบบ ของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส  โรงเรียนวัดเวฬุวัน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม มีโครงสรางตาราง  ดังตาราง 3.13 
 

ตาราง  3.13  ตารางขอมูลผูใชระบบ 
ช่ือตาราง          Employee 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลผูใชระบบ 
คียหลัก              Codeep 

ลําดับ ช่ือเขตขอมูล ชนิดขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย คีย 
ตัวอยาง
ขอมูล 

1 Codeep Autoincrement 4 รหัสผูใช  PK 1 
2 Username Varchar 8 ช่ือในการเขาระบบ  Admin 
3 Password Varchar 8 รหัสในการเขาระบบ  1234 
4 Fullname Varchar 60 ช่ือผูใช  นงนุช  ใจงาม 
5 Codeposition Tinyint 1 รหัสตําแหนง FK 1 
6 Codeside Tinyint 1 รหัสหนวยงานใน

องคกร 
FK 1 

7 permission Tinyint 1 สิทธิการใช  1 
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9) ตาราง Position เปนตารางท่ีเก็บขอมูลตําแหนงผูใชระบบ ของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส  โรงเรียนวัดเวฬุวัน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม มีโครงสรางตาราง  ดังตาราง 3.14 
 

ตาราง  3.14  ตารางขอมูลตําแหนงผูใชระบบ 
ช่ือตาราง          Position 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลตําแหนงผูใชระบบ 
คียหลัก              Codeposition 

ลําดับ ช่ือเขตขอมูล ชนิดขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย คีย ตัวอยางขอมูล 

1 Codeposition Autoincrement 4 รหัสตําแหนง PK 2 
2 Nameposition Varchar 30 ช่ือตําแหนง  เจาหนาท่ี

ธุรการ 
 
10) ตาราง Rapid เปนตารางท่ีเก็บขอมูลช้ันความเร็วหนังสือ ของระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส  โรงเรียนวัดเวฬุวัน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม มีโครงสรางตาราง ดังตาราง 3.15 
 

ตาราง  3.15  ตารางขอมูลช้ันความเร็วหนงัสือ 
ช่ือตาราง         Rapid 
คําอธิบาย          ตารางขอมูลช้ันความเร็วหนังสือ 
คียหลัก              Coderapid 

ลําดับ ช่ือเขตขอมูล ชนิดขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย คีย ตัวอยางขอมูล 

1 Coderapid Autoincrement 4 รหัสช้ันความเร็ว
หนังสือ 

PK 1 

2 Namerapid Varchar 15 ช่ือช้ันความเร็ว
หนังสือ 

 ดวน 
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11) ตาราง Secret เปนตารางท่ีเก็บขอมูลช้ันความลับหนังสือ ของระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส  โรงเรียนวัดเวฬุวัน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม มีโครงสรางตาราง  ดังตาราง 3.16 
 

ตาราง  3.16  ตารางขอมูลช้ันความลับหนงัสือ 
ช่ือตาราง         Secret 
คําอธิบาย        ตารางขอมูลช้ันความลับหนงัสือ 
คียหลัก            Codesecret 

ลําดับ ช่ือเขตขอมูล ชนิดขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย คีย 
ตัวอยาง
ขอมูล 

1 Codesecret Autoincrement 4 รหัสช้ันความลับ
หนังสือ 

PK 2 

2 Namesecret Varchar 15 ช่ือช้ันความลับ
หนังสือ 

 ลับมาก 

 
12) ตาราง Side เปนตารางที่เก็บขอมูลฝายในองคกร ของระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส  โรงเรียนวัดเวฬุวัน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม มีโครงสรางตาราง  ดังตาราง 3.17 
 

ตาราง  3.17  ตารางขอมูลฝายในองคกร 
ช่ือตาราง         Side 
คําอธิบาย        ตารางขอมูลฝายในองคกร 
คียหลัก            Codeside 

ลําดับ ช่ือเขตขอมูล ชนิดขอมูล 
ขนาด 
(ไบต) 

คําอธิบาย คีย ตัวอยางขอมูล 

1 Codeside Autoincrement 4 รหัสฝายในองคกร PK 2 
2 Nameside Varchar 15 ช่ือฝายในองคกร  วิชาการ 

 
 
 
 
 


