
บทที ่4 
 

การออกแบบระบบและฐานข้อมูล 
 

 การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการระหวา่ง หจก.จีเนียสไซเบอร์(ประเทศ
ไทย) กบั บริษทั สแกนดีไซน์ (ประเทศ เดนมาร์ก และ สวีเดน) ได้มีการออกแบบให้สะดวกแก่
ผูใ้ชง้าน โดยท าให้สามารถจดัการขอ้มูลไดง่้ายข้ึน ซ่ึงไดใ้ชเ้คร่ืองมือ คือ แผนภาพบริบท (Context 
Diagram) และแผนภาพการไหลของขอ้มูล (Data Flow Diagram) เพื่อใชใ้นการแสดงให้เห็นถึง
ภาพรวมของระบบ และความสัมพนัธ์ของระบบ และส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ 
 แผนภาพบริบท คือ แผนภาพท่ีแสดงภาพรวมการท างานของระบบท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
สภาพแวดล้อมภายนอกระบบ นอกจากน้ียงัแสดงให้เห็นขอบเขต และเส้นแบ่งเขตของระบบท่ี
ศึกษาและพฒันา ส่วนแผนภาพการไหลของขอ้มูล คือ แผนภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงทิศทางการไหล
ของขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นระบบ และการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนในระบบ 
 
4.1 การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
 4.1.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
  1) แผนภาพบริบท  
  เป็นแผนภาพท่ีแสดงภาพรวมของระบบโดยมีเคร่ืองมือท่ีใช ้ตามตาราง 4.1 
 

ตาราง 4.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์และออกแบบระบบ 
สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 

ระบบ 
(System or Application) 

 สัญลกัษณ์การเก็บขอ้มูล 
(Data Store Symbol) 

 สัญลกัษณ์การเก็บขอ้มูลท่ีซ ้ ากนั 
(Duplicated Data Store Symbol) 
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ตาราง 4.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวเิคราะห์และออกแบบระบบ (ต่อ) 
สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 หน่วยงาน/ ตวัแปรภายนอก 
(External Entity Symbol) 

 หน่วยงาน/ ตวัแปรภายนอกท่ีซ ้ า 
(Duplicated External Entity Symbol) 

 การไหลของขอ้มูล 
(Data Flow Symbol) 

 ในรูปภาพท่ี 4.1 จะแสดงแผนภาพบริบทระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการ ซ่ึงจะ
ประกอบไปดว้ยกลุ่มผูใ้ชง้าน 4 กลุ่ม และมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบดงัน้ี 
  1) ผูดู้แลระบบ 
   - จดัการขอ้มูลบริษทัลูกคา้ 
   - จดัการผูใ้ชง้าน 
   - จดัการโครงการ 
   - จดัการภาระงานภายในโครงการ 
   - จดัการขอ้ความภายในโครงการ 
   - จดัการไฟลอ์พัโหลดภายในโครงการ 
  2) เจา้ของโครงการ 
   - จดัการขอ้มูลบริษทั 
   - จดัการภาระงานภายในโครงการ 
   - จดัการขอความภายในโครงการ 
   - จดัการไฟลอ์พัโหลดภายในโครงการ 
  3) ผูดู้แลโครงการ 
   - จดัการภาระงานภายในโครงการ 
   - จดัการขอความภายในโครงการ 
   - จดัการไฟลอ์พัโหลดภายในโครงการ 
  4) โปรแกรมเมอร์ 
   - จดัการขอความภายในโครงการ 
   - จดัการไฟลอ์พัโหลดภายในโครงการ 
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รูป 4.1 แผนภาพบริบทระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการระหว่าง หจก.จีเนียสไซเบอร์
(ประเทศไทย) กบั บริษทั สแกนดีไซน์ (ประเทศ เดนมาร์ก และ สวเีดน) 
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  2) แผนภาพการไหลขอ้มูล  
  การออกแบบแผนภาพการไหลขอ้มูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการระหว่าง 
หจก.จีเนียสไซเบอร์(ประเทศไทย) กบั บริษทั สแกนดีไซน์ (ประเทศ เดนมาร์ก และ สวีเดน)เพื่อ
แสดงให้เห็นการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ต่างๆ ระหวา่งระบบงาน โดยแบ่งเป็นกระบวนการยอ่ยได ้
5 กระบวนการ แสดงดงัรูป 4.2 และ ตาราง 4.2 
 

 
 

รูป 4.2 แผนภาพการไหลขอ้มูลระดบั 0 
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หมายเหตุ 
  ตารางขอ้มูล D3 แฟ้มขอ้มูลโครงการ ประกอบไปดว้ย 
   ตารางขอ้มูล D4 แฟ้มขอ้มูลบริษทัในโครงการ 
   ตารางขอ้มูล D5 แฟ้มขอ้มูลไฟลใ์นโครงการ 
   ตารางขอ้มูล D6 แฟ้มรายละเอียดของไฟลใ์นโครงการ 
   ตารางขอ้มูล D7 แฟ้มรายละเอียด ช่ือ ขนาด ของไฟล์ 
   ตารางขอ้มูล D8 แฟ้มสกุลไฟล ์และรูปไอคอนเพื่อแสดงผล 
   ตารางขอ้มูล D9 แฟ้มรายละเอียดโฟลเ์ดอร์ของไฟล์ 
   ตารางขอ้มูล D10 แฟ้มขอ้ความในโครงการ 
   ตารางขอ้มูล D11 แฟ้มขอ้มูลก าหนดเวลาภาระงาน 
   ตารางขอ้มูล D12 แฟ้มขอ้มูลภาระงาน 
   ตารางขอ้มูล D13 แฟ้มขอ้มูลรายการภาระงาน 
   ตารางขอ้มูล D14 แฟ้มขอ้มูลผูใ้ชง้านในโครงการและสิทธิในโครงการ 
   ตารางขอ้มูล D15 แฟ้มขอ้มูลป้ายช่ือในการคน้หา 
   ตารางขอ้มูล D16 แฟ้มขอ้มูลการแสดงความเห็นในโครงการ 
   ตารางขอ้มูล D17 แฟ้มชนิดของการส่ือสารผา่น IM 
   ตารางขอ้มูล D18 แฟ้มขอ้มูล IM ของผูใ้ชง้าน 
   ตารางขอ้มูล D19 แฟ้มขอ้มูลการกระท าบนโครงการ 
   ตารางขอ้มูล D20 แฟ้มขอ้มูลตั้งค่าระบบ 
 
 

ตาราง 4.2 กระบวนการท างานของระบบ 
กระบวนการที่ ช่ือกระบวนการ 

1.0 ตรวจสอบสิทธิการเขา้สู่ระบบ 
2.0 จดัการขอ้มูลบริษทัและพนกังาน 
3.0 จดัการขอ้มูลบริษทัลูกคา้ พนกังานบริษทัลูกคา้ 
4.0 จดัการขอ้มูลโครงการ 
5.0 แสดงขอ้มูลสารสนเทศ 
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4.2 การออกแบบกระบวนการ 
  4.2.1 กระบวนการท่ี 1.0 
  ช่ือกระบวนการ  ตรวจสอบสิทธิการเขา้สู่ระบบ 
  รายละเอียด  ตรวจสอบสิทธิการใชร้ะบบของผูใ้ชง้านและ การตรวจสอบสิทธิ
     ระดบัการใชง้าน 
 
  4.2.2 กระบวนการท่ี 2.0 
  ช่ือกระบวนการ  จดัการขอ้มูลบริษทัและพนกังาน 
  รายละเอียด  จดัการขอ้มูลพื้นฐานของบริษทั และจดัการขอ้มูลผูใ้ชง้านท่ีเป็น 
     พนกังานในส่วนของบริษทั โดยการก าหนดช่ือผูใ้ชง้านและรหสั 
     ผา่นของพนกังานแต่ละคน 
  4.2.3 กระบวนการท่ี 3.0 
  ช่ือกระบวนการ  จดัการขอ้มูลบริษทัลูกคา้ พนกังานบริษทัลูกคา้ 
  รายละเอียด  จดัการขอ้มูลพื้นฐานของบริษทัลูกคา้และจดัการขอ้มูลผูใ้ชง้านท่ี
     เป็นพนกังานในส่วนของบริษทัลูกคา้โดยการก าหนดช่ือผูใ้ชง้าน
     และรหสัผา่นของพนกังานแต่ละคน 
 
  4.2.4 กระบวนการท่ี 4.0 
  ช่ือกระบวนการ  จดัการขอ้มูลโครงการ 
  รายละเอียด  เป็นการจดัการโครงการ โดยการระบุวา่โครงการนั้นๆเป็นโครง 
     การของบริษทัลูกคา้บริษทัใด โดยก าหนดวา่พนกังานของบริษทั 
     ลูกคา้คนใดเป็นผูดู้แลโครงการ และก าหนดวา่พนกังานในบริษทั 
     คนใดท างานในต าแหน่งโปรแกรมเมอร์ โดยในกระบวนการน้ี 
     จะมีการจดัการยอ่ยในโครงการ โดยการก าหนดภาระงาน การ 
     ก าหนดระยะเวลาของภาระงาน การจดัการไฟลข์องโครงการ 
     การจดัการขอ้ความภายในโครงการ และการปิดโครงการ 
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  4.2.5 กระบวนการท่ี 5.0 
  ช่ือกระบวนการ  แสดงขอ้มูลสารสนเทศ 
  รายละเอียด  แสดงขอ้มูลผลการปฏิบติังานโครงการ สรุปภาระงานคา้ง 
     สรุประยะเวลาของภาระงาน สรุปโครงการท่ีแลว้เสร็จ 
 
แผนการไหลขอ้มูลระดบัท่ี 1 
 
 

 
 

รูป 4.3 แผนภาพการไหลขอ้มูลระดบั 1 กระบวนการ 4.0 จดัการขอ้มูลโครงการ 
 
  จากรูป 4.3 แสดงแผนภาพการไหลขอ้มูลระดบั 1 กระบวนการ 4.0 จดัการขอ้มูลโครงการ
เป็นกระบวนการท่ีใชใ้นการปรับปรุงแกไ้ข เพิ่ม ลบในส่วนท่ีเป็นขอ้มูลของรายการและรายละเอียด
ของโครงการ การปรับปรุงแกไ้ข เพิ่ม ลบ พนกังานของบริษทัให้ท างานในโครงการ การก าหนด
สิทธิใหก้บับริษทัลูกคา้ และสิทธิของพนกังานบริษทัลูกคา้ เพื่อรับสิทธิในการดูแลโครงการนั้น 
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รูป 4.4 แผนภาพการไหลขอ้มูลระดบั 1 กระบวนการ 5.0 แสดงขอ้มูลสารสนเทศ 
  จากรูป 4.4 แสดงแผนภาพการไหลขอ้มูลระดบั 1 กระบวนการ 5.0 แสดงขอ้มูลสารสนเทศ
เป็นกระบวนการท่ีใชใ้นการดูรายงานส่วนท่ีเป็นขอ้มูลของรายการและรายละเอียดของโครงการวา่
มีโครงการท่ีท าอยู่เท่าไร และเสร็จส้ินโครงการไปแล้วเท่าไร การดูในส่วนของภาระงานของ
พนกังาน และผูใ้ชง้านแต่ละคน โดยจะมีรายงานใหท้ราบถึงภาระงานท่ีท าอยู ่ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ของภาระงาน 
 
4.3 การออกแบบตารางฐานข้อมูล 
  การออกแบบตารางฐานขอ้มูลของการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการโครงการ
ระหว่างหจก.จีเนียสไซเบอร์(ประเทศไทย) กับ บริษทั สแกนดีไซน์ (ประเทศ เดนมาร์ก และ 
สวีเดน) ผูศึ้กษาได้ออกแบบตารางฐานข้อมูลซ่ึงพัฒนาด้วยระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 
ประกอบดว้ยตารางขอ้มูล 20 ตาราง ดงัน้ี 
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ตาราง 4.3 แฟ้มขอ้มูลทั้งหมดของระบบ 
 

1 pp_users แฟ้มผูใ้ช้งาน สิทธิผูใ้ช้งาน Master Table

2 pp_companies แฟ้มขอ้มลูบริษทั Master Table

3 pp_projects แฟ้มขอ้มลูโครงการ Master Table

4 pp_project_companies แฟ้มขอ้มลูบริษทัในโครงการ Transaction Table

5 pp_project_files แฟ้มขอ้มลูไฟลใ์นโครงการ Transaction Table

6 pp_project_file_revisions แฟ้มรายละเอียดของไฟลใ์นโครงการ Reference Table

7 pp_file_repo_attributes แฟ้มรายละเอียด ช่ือ ขนาด ของไฟล์ Reference Table

8 pp_file_types
แฟ้มสกลุไฟล ์และรูปไอคอนเพ่ือ

แสดงผล
Reference Table

9 pp_project_folders แฟ้มรายละเอียดโฟลเ์ดอร์ของไฟล์ Reference Table

10 pp_project_messages แฟ้มขอ้ความในโครงการ Transaction Table

11 pp_project_milestones แฟ้มขอ้มลูก าหนดเวลาภาระงาน Transaction Table

12 pp_project_tasks แฟ้มขอ้มลูภาระงาน Transaction Table

13 pp_project_task_lists แฟ้มขอ้มลูรายการภาระงาน Transaction Table

14 pp_project_users
แฟ้มขอ้มลูผูใ้ช้งานในโครงการและ

สิทธิในโครงการ
Transaction Table

15 pp_tags แฟ้มขอ้มลูป้ายช่ือในการคน้หา Reference Table

16 pp_comments
แฟ้มขอ้มลูการแสดงความเห็นใน

โครงการ
Transaction Table

17 pp_im_types แฟ้มชนิดของการส่ือสารผา่น IM Reference Table

18 pp_user_im_values แฟ้มขอ้มลู IM ของผูใ้ช้งาน Transaction Table

19 pp_application_logs แฟ้มขอ้มลูการกระท าบนโครงการ Transaction Table

20 pp_config_options แฟ้มขอ้มลูตั้งคา่ระบบ Master Table

ล ำดับ ช่ือตำรำงข้อมูล ค ำอธิบำย ประเภท
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4.4 รายละเอยีดของข้อมูลแต่ละตาราง 
  จากตารางทั้งหมดของการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการโครงการระหวา่งหจก.จี
เนียสไซเบอร์(ประเทศไทย) กบั บริษทั สแกนดีไซน์ (ประเทศ เดนมาร์ก และ สวีเดน) แต่ละตาราง 
มีรายละเอียดของขอ้มูลซ่ึงสามารถแสดงดงัต่อไปน้ี 
  1) แฟ้มข้อมูลผูใ้ช้ เป็นแฟ้มส าหรับเก็บขอ้มูลต่างๆ ของผูท่ี้จะเขา้ใช้งาน มีรายละเอียด
แสดงดงัตาราง 4.4 

 
ตาราง 4.4 แฟ้มขอ้มูลผูใ้ช ้

ช่ือตำรำง : pp_users

ค ำอธิบำย : แฟ้มขอ้มลูผูใ้ช้

Primary Key : id

ขนำด

(ไบต์)

id int 4 ล าดบัผูใ้ช้งานระบบ 1

company_id smallint 2 รหัสบริษทั 1

username varchar 50 ช่ือผูใ้ช้งานเขา้ระบบ mocyc

email varchar 100 อีเมลข์องผูใ้ช้งาน mocycdotcom@gmail.com

token varchar 40 รหัสผา่น 36960dda20ddeb05f026644d

display_name varchar 50 ช่ือท่ีใช้แสดงผล mocyc

title varchar 30 ช่ือเร่ิมตน้ท่ีใช้แสดงผล อษัฎา

avatar_file varchar 44 ช่ือไฟลรู์ปสมาชิก 55db368b0a5d6c9.png

office_number varchar 20 เบอร์โทรท่ีท างาน 053482656

fax_number varchar 20 เบอร์โทรสาร 053482656

mobile_number varchar 20 เบอร์โทรศพัทมื์อถือ 0815953392

home_number varchar 20 เบอร์โทรศพัทบ์า้น 053832720

timezone float 4 แบ่งเขตเวลา 7.0

created_on datetime 8 วนัเวลาท่ีสร้างผูใ้ช้ 2012-07-08 09:33:00

ช่ือ ชนิดข้อมูล ตัวอย่ำงข้อมูลค ำอธิบำยข้อมูล
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ตาราง 4.4 แฟ้มขอ้มูลผูใ้ช ้(ต่อ) 

ขนำด

(ไบต์)

created_by_id int 4
รหัสผูใ้ช้งานท่ีเป็นผูเ้พ่ิม

ผูใ้ช้
1

updated_on datetime 8 วนัเวลาท่ีเปล่ียนแปลง 2012-08-16 09:07:48

last_login datetime 8 วนัเวลาท่ีเขา้ระบบล่าสุด 2012-08-16 09:05:32

last_visit datetime 8 วนัเวลาท่ีเขา้ชมล่าสุด 2012-08-14 18:29:40

last_activity datetime 8 วนัเวลาท่ีท างานล่าสุด 2012-08-16 09:07:48

is_admin tinyint 1 สิทธิในการเป็นผูดู้แลระบบ 1

auto_assign tinyint 1 เพ่ิมเขา้โครงการอตัโนมติั 0

ช่ือ ชนิดข้อมูล ค ำอธิบำยข้อมูล ตัวอย่ำงข้อมูล

 
 
  2) แฟ้มเก็บขอ้มูลรายช่ือบริษทั เป็นแฟ้มส าหรับเก็บขอ้มูลต่างๆ ของบริษทั และ บริษทั
ลูกคา้ มีรายละเอียดแสดงดงัตาราง 4.5 

ตาราง 4.5 แฟ้มขอ้มูลรายช่ือบริษทั 
ช่ือตำรำง : pp_companies

ค ำอธิบำย : แฟ้มขอ้มลูรายช่ือบริษทั

Primary Key : id

ขนำด

(ไบต์)

id smallint 2 ล าดบัรหัสบริษทั 1

client_of_id smallint 2 รหัสของบริษทัหลกั 1

name varchar 50 ช่ือบริษทั Genius Cyber

email varchar 100 อีเมลข์องบริษทั geniuscyber.th@gmail.com

homepage varchar 100 เวบ็ไซต์ http://www.geniuscyber.com

ช่ือ ชนิดข้อมูล ตัวอย่ำงข้อมูลค ำอธิบำยข้อมูล
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ตาราง 4.5 แฟ้มขอ้มูลรายช่ือบริษทั (ต่อ) 
ขนำด

(ไบต์)

address varchar 100 ท่ีอยู่ 298/3 Moo 3

address2 varchar 100 ท่ีอยู ่2 Sanpakwan

city varchar 50 เมือง , อ าเภอ Hangdong

state varchar 50 จงัหวดั Chiangmai

zipcode varchar 30 รหัสไปรษณีย์ 50230

country varchar 10 ประเทศ th

phone_number varchar 30 เบอร์โทรศพัท์ +6653482656

fax_number varchar 30 เบอร์โทรสาร +6653482656

logo_file varchar 44 ช่ือไฟลโ์ลโกบ้ริษทั 5a83241da4cf310f.png

timezone float 4 แบ่งเขตเวลา 7.0

created_on datetime 8 วนัเวลาท่ีเพ่ิม 2012-07-08 09:33:00

created_by_id int 4 รหัสผูท่ี้เป็นผูเ้พ่ิมบริษทั 1

updated_on datetime 8 วนัเวลาท่ีเปล่ียนแปลง 2012-07-08 09:33:00

updated_by_id int 4 รหัสผูท่ี้เป็นผูเ้ปล่ียนแปลง 1

ช่ือ ชนิดข้อมูล ค ำอธิบำยข้อมูล ตัวอย่ำงข้อมูล
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  3) แฟ้มขอ้มูลรายช่ือโครงการ เป็นแฟ้มส าหรับเก็บรายช่ือโครงการ มีรายละเอียดแสดงดงั
ตาราง 4.6 

ตาราง 4.6 แฟ้มขอ้มูลรายช่ือโครงการ 
ช่ือตำรำง : pp_projects

ค ำอธิบำย : แฟ้มขอ้มลูรายช่ือโครงการ

Primary Key : id

ขนำด

(ไบต์)

id int 4 ล าดบัรายช่ือโครงการ 1

name varchar 50 ช่ือโครงการ Typo3 project 1

description text 65,535 รายละเอียดโครงการ Typo3 project 1 Detail

show_description_in_overview tinyint 1 แสดงรายละเอียดโครงการ 1

completed_on datetime 8 วนัท่ีโครงการเสร็จ 2012-08-14 16:01:47

completed_by_id int 4
รหัสผูใ้ช้งานท่ีเป็นผู ้

ก  าหนดเสร็จ
1

created_on datetime 8 วนัท่ีสร้างโครงการ 2012-08-14 16:01:47

created_by_id int 4
รหัสผูใ้ช้งานท่ีเป็นคน

สร้างโครงการ
1

updated_on datetime 8 วนัท่ีเปล่ียนแปลงโครงการ 2012-08-14 16:01:47

updated_by_id int 4
รหัสผูใ้ช้งานท่ีเป็นคน

เปล่ียนแปลงโครงการ
1

ช่ือ ชนิดข้อมูล ตัวอย่ำงข้อมูลค ำอธิบำยข้อมูล
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  4) แฟ้มขอ้มูลบริษทัในโครงการ เป็นแฟ้มส าหรับเก็บรหัสบริษทั และรหัสโครงการ มี
รายละเอียดแสดงดงัตาราง 4.7 
 

ตาราง 4.7 ตารางแฟ้มขอ้มูลบริษทัในโครงการ 

ช่ือตำรำง : pp_project_companies

ค ำอธิบำย : แฟ้มขอ้มลูบริษทัในโครงการ

Primary Key : project_id , company_id

ขนำด

(ไบต์)

project_id int 4 รหัสโครงการ 1

company_id smallint 2 รหัสบริษทั 2

ช่ือ ชนิดข้อมูล ตัวอย่ำงข้อมูลค ำอธิบำยข้อมูล

 
 
  5) แฟ้มรายละเอียดของไฟล์ในโครงการเป็นแฟ้มส าหรับรายละเอียดของไฟล์โครงการ  
มีรายละเอียดแสดงดงัตาราง 4.8 
 

ตาราง 4.8 แฟ้มรายละเอียดของไฟล์ 
ช่ือตำรำง : pp_project_files

ค ำอธิบำย : แฟ้มขอ้มลูไฟลใ์นโครงการ

Primary Key : id

ขนำด

(ไบต์)

id int 4 ล าดบัรายช่ือโครงการ 1

filename varchar 50 ช่ือไฟล์ บทท่ี 1.docx

description text 65,535 รายละเอียดไฟล์ ไฟลบ์ทท่ี 1

ช่ือ ชนิดข้อมูล ตัวอย่ำงข้อมูลค ำอธิบำยข้อมูล
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ตาราง 4.8 แฟ้มรายละเอียดของไฟล ์(ต่อ) 

ขนำด

(ไบต์)

is_private tinyint 1 ไฟลส่์วนตวั 1

is_important tinyint 1 ไฟลส์ าคญั 1

is_locked tinyint 1 ไฟลล์อ็ค 0

is_visible tinyint 1 ไฟลแ์สดงได้ 0

comments_enabled tinyint 1 แสดงความคิดเห็นได้ 1

tinyint 1 คนทัว่ไปแสดงความเห็น 0

created_on datetime 8 สร้างไฟลเ์ม่ือ 2012-07-08 10:19:31

created_by_id int 4 รหัสผูใ้ช้ท่ีสร้างไฟล์ 1

updated_on datetime 8 แกไ้ขไฟลเ์ม่ือ 2012-07-08 10:19:31

updated_by_id int 4 รหัสผูใ้ช้ท่ีปรับปรุงไฟล์ 2

anonymous_comment

ช่ือ ชนิดข้อมูล ค ำอธิบำยข้อมูล ตัวอย่ำงข้อมูล

 
 
  6) แฟ้มละเอียดของไฟล์ในโครงการ เป็นแฟ้มส าหรับรายละเอียดของไฟล์โครงการ 
ประเภทไฟล ์ขนาดไฟล ์มีรายละเอียดแสดงดงัตาราง 4.9 
 

ตาราง 4.9 แฟ้มละเอียดของไฟลใ์นโครงการ 
ช่ือตำรำง : pp_project_file_revisions

ค ำอธิบำย : แฟ้มรายละเอียดของไฟลใ์นโครงการ

Primary Key : id

ขนำด

(ไบต์)

id int 4 ล าดบัไฟล์ 1

file_id int 4 หมายเลขไฟล์ 5

repository_id varchar 40 ช่ือของไฟลเ์ขา้รหัส 11c2a758d5e912689b9a6e79

ช่ือ ชนิดข้อมูล ตัวอย่ำงข้อมูลค ำอธิบำยข้อมูล
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ตาราง 4.9 แฟ้มละเอียดของไฟลใ์นโครงการ(ต่อ) 

ขนำด

(ไบต์)

type_string varchar 50 ประเภทของไฟล์ word

filesize int 4 ขนาดไฟล์ 57376

created_on datetime 8 วนัท่ีสร้างไฟล์ 2012-07-20 06:39:59

created_by_id int 4
รหัสผูใ้ช้งานท่ีเป็น

ผูส้ร้างไฟล์
1

updated_on datetime 8 วนัท่ีแกไ้ขไฟล์ 2012-07-20 06:39:59

updated_by_id int 4
รหัสผูใ้ช้งานท่ีเป็นคน

แกไ้ขไฟล์
1

ช่ือ ชนิดข้อมูล ค ำอธิบำยข้อมูล ตัวอย่ำงข้อมูล

 
 
  7) แฟ้มรายละเอียด คุณลกัษณะ ของไฟล์ ในโครงการเป็นแฟ้มส าหรับรายละเอียดของ
ไฟลโ์ครงการ มีรายละเอียดแสดงดงัตาราง 4.10 
 

ตาราง 4.10 แฟ้มรายละเอียดคุณลกัษณะของไฟล ์

ช่ือตำรำง : pp_file_repo_attributes

ค ำอธิบำย : แฟ้มรายละเอียด คุณลกัษณะ ของไฟล์

Primary Key : id , attribute

ขนำด

(ไบต์)

id varchar 40 ช่ือของไฟล์ 11c2a758d5e912689b9a

attribute varchar 50 คุณลกัษณะ size

value text 65,535 คา่ท่ีจดัเกบ็ return 57376

ช่ือ ชนิดข้อมูล ตัวอย่ำงข้อมูลค ำอธิบำยข้อมูล
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  8) แฟ้มสกุลไฟล์ และรูปไอคอนเพื่อแสดงผล เป็นแฟ้มส าหรับเก็บขอ้มูล นามสกุลของ
ไฟลแ์ละไอคอนในการแสดงผลประเภทของไฟล์ มีรายละเอียดแสดงดงัตาราง 4.11 
 

ตาราง 4.11 แฟ้มสกุลไฟล ์และรูปไอคอนเพื่อแสดงผล 

ช่ือตำรำง : pp_file_types

ค ำอธิบำย : แฟ้มสกลุไฟล ์และรูปไอคอนเพ่ือแสดงผล

Primary Key : id

ขนำด

(ไบต์)

id smallint 2 ล าดบัของสกลุไฟล์ 1

extension varchar 10 นามสกลุไฟล์ zip

icon varchar 30 ไอคอนไฟล์ archive.png

is_searchable tinyint 1 ประเภทไฟลเ์อกสาร 1

is_image tinyint 1 ประเภทไฟลรู์ป 1

ช่ือ ชนิดข้อมูล ตัวอย่ำงข้อมูลค ำอธิบำยข้อมูล

 
 
  9) รายละเอียดโฟลเ์ดอร์ของไฟล์ เป็นแฟ้มส าหรับเก็บขอ้มูล รายละเอียดโฟล์เดอร์ของไฟล์ 
มีรายละเอียดแสดงดงัตาราง 4.12 
 

ตาราง 4.12 แฟ้มรายละเอียดโฟลเ์ดอร์ของไฟล์ 
ช่ือตำรำง : pp_project_folders

ค ำอธิบำย : แฟ้มรายละเอียดโฟลเ์ดอร์ของไฟล์

Primary Key : id

ขนำด

(ไบต์)

id smallint 2 ล าดบัของโฟลเ์ดอร์ 1

project_id int 4 รหัสของโครงการ 2

name varchar 50 ช่ือโฟลเ์ดอร์ documents

ช่ือ ชนิดข้อมูล ตัวอย่ำงข้อมูลค ำอธิบำยข้อมูล
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  10) แฟ้มเก็บขอ้ความในโครงการ เป็นแฟ้มส าหรับเก็บขอ้มูล ขอ้ความเขียนเพื่อติดต่อไป
ยงัเจา้ของโครงการ ผูใ้ชง้าน  มีรายละเอียดแสดงดงัตาราง 4.13 
 

ตาราง 4.13 แฟ้มเก็บขอ้ความในโครงการ 
ช่ือตำรำง : pp_project_messages

ค ำอธิบำย : แฟ้มเกบ็ขอ้ความในโครงการ

Primary Key : id

ขนำด

(ไบต์)

id int 4 ล าดบัของขอ้ความ 1

milestone_id int 4 รหัสของภาระงาน 1

project_id int 4 รหัสของโครงการ 1

title varchar 100 หัวเร่ืองขอ้ความ หัวขอ้

text text 65,535 เน้ือหาขอ้ความ รายละเอียด

additional_text text 65,535 เน้ือหาเพ่ิมเติม รายละเอียดเพ่ิมเติม

is_important tinyint 1 ขอ้ความส าคญั 1

is_private tinyint 1 ขอ้ความส่วนตวั 1

comments_enabled tinyint 1
การอนุญาตการแสดงความ

คิดเห็น
1

tinyint 1
การอนุญาตการแสดงความ

คิดเห็นโดยผูอ่ื้น
1

anonymous_comme

nts_enabled

ค ำอธิบำยข้อมูลช่ือ ชนิดข้อมูล ตัวอย่ำงข้อมูล
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ตาราง 4.13 แฟ้มเก็บขอ้ความในโครงการ (ต่อ) 

ขนำด

(ไบต์)

created_on datetime 8 วนัท่ีเขียนขอ้ความ 2012-07-08 10:19:31

created_by_id int 4
รหัสผูใ้ช้งานท่ีเป็นผูเ้ขียน

ขอ้ความ
1

updated_on datetime 8 วนัท่ีแกไ้ขขอ้ความ 2012-07-08 10:19:31

updated_by_id int 4
รหัสผูใ้ช้งานท่ีเป็นผูแ้กไ้ข

ขอ้ความ
1

ตัวอย่ำงข้อมูลช่ือ ชนิดข้อมูล ค ำอธิบำยข้อมูล

 
 
  11) แฟ้มเก็บขอ้มูลก าหนดเวลาภาระงาน เป็นแฟ้มส าหรับเก็บขอ้มูล การก าหนดระยะเวลา
ของภาระงานของโครงการ และของผูใ้ชง้าน  มีรายละเอียดแสดงดงัตาราง 4.14 
 

ตาราง 4.14 เก็บขอ้มูลก าหนดเวลาภาระงาน 
ช่ือตำรำง : pp_project_milestones

ค ำอธิบำย : แฟ้มเกบ็ขอ้มลูก าหนดเวลาภาระงาน

Primary Key : id

ขนำด

(ไบต์)

id int 4 ล าดบัของภาระงาน 1

project_id int 4 รหัสของโครงการ 1

name varchar 100 หัวขอ้ภาระงาน Make HTML CSS

description text 65,535 รายละเอียดของภาระงาน Make HTML CSS Detail

due_date datetime 8 วนัครบก าหนดภาระงาน 2012-07-20 00:00:00

ช่ือ ชนิดข้อมูล ตัวอย่ำงข้อมูลค ำอธิบำยข้อมูล
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ตาราง 4.14 เก็บขอ้มูลก าหนดเวลาภาระงาน(ต่อ) 
ขนำด

(ไบต์)

smallint 2
รหัสของบริษทัท่ีตอ้งท า

ภาระงานน้ี
1

assigned_to_user_id int 4
รหัสของผูใ้ช้งานท่ีตอ้งท า

ภาระงานน้ี
1

is_private tinyint 1 ส่วนตวั 1

completed_on datetime 8 วนัท่ีภาระงานเสร็จ 2012-07-08 10:08:47

completed_by_id int 4 รหัสผูใ้ช้งานท่ีเสร็จภาระงาน 1

created_on datetime 8 วนัท่ีเขียนภาระงาน 2012-07-08 10:08:47

created_by_id int 4
รหัสผูใ้ช้งานท่ีเป็นผูเ้ขียน

ภาระงาน
1

updated_on datetime 8 วนัท่ีแกไ้ขภาระงาน 2012-07-08 10:08:47

updated_by_id int 4
รหัสผูใ้ช้งานท่ีเป็นผูแ้กไ้ข

ภาระงาน
1

assigned_to_compan

y_id

ช่ือ ชนิดข้อมูล ค ำอธิบำยข้อมูล ตัวอย่ำงข้อมูล

 
 
  12) แฟ้มเก็บขอ้มูลภาระงาน เป็นแฟ้มส าหรับเก็บขอ้มูล ภาระงานของโครงการ และของ
ผูใ้ชง้าน  มีรายละเอียดแสดงดงัตาราง 4.15 
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ตาราง 4.15 แฟ้มเก็บขอ้มูลภาระงาน 
 

ช่ือตำรำง : pp_project_tasks

ค ำอธิบำย : แฟ้มเกบ็ขอ้มลูภาระงาน

Primary Key : id

ขนำด

(ไบต์)

id int 4 ล าดบัของภาระงาน 1

task_list_id int 4 รหัสของรายการภาระงาน 1

text varchar 100 หัวขอ้ภาระงาน ทดสอบ Add task list

int 4
รหัสของบริษทัท่ีตอ้งท า

ภาระงานน้ี
1

assigned_to_user_id int 4
รหัสของผูใ้ช้งานท่ีตอ้งท า

ภาระงานน้ี
1

completed_on datetime 8 วนัท่ีภาระงานเสร็จ 2012-07-30 19:07:35

completed_by_id int 4 รหัสผูใ้ช้งานท่ีเสร็จภาระงาน 1

created_on datetime 8 วนัท่ีเขียนภาระงาน 2012-07-30 19:07:35

created_by_id int 4
รหัสผูใ้ช้งานท่ีเป็นผูเ้ขียน

ภาระงาน
1

updated_on datetime 8 วนัท่ีแกไ้ขภาระงาน 2012-07-30 19:07:35

updated_by_id int 4
รหัสผูใ้ช้งานท่ีเป็นผูแ้กไ้ข

ภาระงาน
1

ช่ือ ชนิดข้อมูล ตัวอย่ำงข้อมูลค ำอธิบำยข้อมูล

assigned_to_compan

y_id
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  13) แฟ้มเก็บขอ้มูลรายการภาระงาน เป็นแฟ้มส าหรับเก็บขอ้มูล ขอ้มูลรายการภาระงาน
ของโครงการ และของผูใ้ชง้าน  มีรายละเอียดแสดงดงัตาราง 4.16 
 

ตาราง 4.16 แฟ้มเก็บขอ้มูลรายการภาระงาน 
ช่ือตำรำง : pp_project_task_lists

ค ำอธิบำย : แฟ้มเกบ็ขอ้มลูรายการภาระงาน

Primary Key : id

ขนำด

(ไบต์)

id int 4 ล าดบัของรายการภาระงาน 1

milestone_id int 4
รหัสของขอ้มลูก าหนดเวลา

ภาระงาน
1

project_id int 4 รหัสของโครงการ 1

name varchar 100 หัวขอ้รายการภาระงาน Name task list

description text 65,535 รายละเอียดรายการภาระงาน Description task list

is_private tinyint 1 ส่วนตวั 1

completed_on datetime 8 วนัท่ีรายการภาระงานเสร็จ 2012-07-30 00:00:00

completed_by_id int 4
รหัสผูใ้ช้งานท่ีเสร็จรายการ

ภาระงาน
1

created_on datetime 8 วนัท่ีเขียนรายการภาระงาน 2012-07-30 19:07:34

created_by_id int 4
รหัสผูใ้ช้งานท่ีเป็นผูเ้ขียน

รายการภาระงาน
1

updated_on datetime 8 วนัท่ีแกไ้ขรายการภาระงาน 2012-07-30 19:07:34

updated_by_id int 4
รหัสผูใ้ช้งานท่ีเป็นผูแ้กไ้ข

รายการภาระงาน
1

ช่ือ ชนิดข้อมูล ตัวอย่ำงข้อมูลค ำอธิบำยข้อมูล
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  14) แฟ้มเก็บขอ้มูลผูใ้ชง้านในโครงการและสิทธิในโครงการ เป็นแฟ้มส าหรับเก็บขอ้มูล 
ขอ้มูลผูใ้ชง้านในโครงการและสิทธิในโครงการวา่สามารถมีสิทธิในการจดัการกบัโครงการท่ีท าอยู่
อยา่งไรบา้ง  มีรายละเอียดแสดงดงัตาราง 4.17 
 

ตาราง 4.17 แฟ้มเก็บขอ้มูลผูใ้ชง้านในโครงการและสิทธิในโครงการ 

ช่ือตำรำง : pp_project_users

ค ำอธิบำย : แฟ้มเกบ็ขอ้มลูผูใ้ช้งานในโครงการและสิทธิในโครงการ

Primary Key : project_id , user_id

ขนำด

(ไบต์)

project_id int 4 รหัสของโครงการ 1

user_id int 4 รหัสของผูใ้ช้งาน 1

created_on datetime 8 วนัท่ีสร้างขอ้มลู 2012-07-08 10:01:59

created_by_id int 4 รหัสผูใ้ช้งานสร้างขอ้มลู 1
can_manage_messages tinyint 1 สามารถจดัการขอ้ความ 1

can_manage_tasks tinyint 1 สามารถจดัการภาระงาน 1

can_manage_milestones tinyint 1
สามารถจดัการ

ก าหนดเวลาภาระงาน
0

can_upload_files tinyint 1 สามารถเพ่ิมไฟลง์าน 0

can_manage_files tinyint 1 สามารถจดัการไฟลง์าน 0

can_assign_to_owners tinyint 1
สามารถก าหนดงานให้

ผูใ้ช้งานมางานส่วนตวั
0

can_assign_to_other tinyint 1
สามารถก าหนดงานให้

ผูใ้ช้งานมางานอ่ืน
0

ช่ือ ชนิดข้อมูล ตัวอย่ำงข้อมูลค ำอธิบำยข้อมูล
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  15) แฟ้มเก็บขอ้มูลป้ายช่ือในการคน้หา เป็นแฟ้มส าหรับขอ้ความก ากบัโครงการ เพื่อให้
สะดวกต่อการคน้หาโครงการ  มีรายละเอียดแสดงดงัตาราง 4.18 
 

ตาราง 4.18 เก็บขอ้มูลป้ายช่ือในการคน้หา 
ช่ือตำรำง : pp_tags

ค ำอธิบำย : แฟ้มเกบ็ขอ้มลูป้ายช่ือในการคน้หา

Primary Key : id

ขนำด

(ไบต์)

id int 4 รหัสของป้ายช่ือในการคน้หา 1

project_id int 4 รหัสของโครงการ 1

tag varchar 30 ป้ายช่ือในการคน้หา PHP

created_on datetime 8 วนัท่ีสร้างป้ายช่ือในการคน้หา 2012-07-08 10:01:59

created_by_id int 4
รหัสผูใ้ช้งานท่ีสร้างป้ายช่ือ

ในการคน้หา
1

ช่ือ ชนิดข้อมูล ตัวอย่ำงข้อมูลค ำอธิบำยข้อมูล

 
 
  16) แฟ้มเก็บขอ้มูลการแสดงความเห็นในโครงการ เป็นแฟ้มส าหรับเก็บการแสดงความ
คิดเห็นของผูใ้ชง้านต่อโครงการ  มีรายละเอียดแสดงดงัตาราง 4.19 
 

ตาราง 4.19 แฟ้มเก็บขอ้มูลการแสดงความเห็นในโครงการ 

ช่ือตำรำง : pp_comments

ค ำอธิบำย : แฟ้มเกบ็ขอ้มลูการแสดงความเห็นในโครงการ

Primary Key : id

ขนำด

(ไบต์)

id int 4 ล าดบัของความคิดเห็น 1

rel_object_id int 4 รหัสของโครงการ 1

ช่ือ ชนิดข้อมูล ตัวอย่ำงข้อมูลค ำอธิบำยข้อมูล
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ตาราง 4.19 แฟ้มเก็บขอ้มูลการแสดงความเห็นในโครงการ(ต่อ) 
ขนำด

(ไบต์)

text text 65,535 รายละเอียดความคิดเห็น ขอ้ความความคิดเห็น

is_private tinyint 1 ส่วนตวั 1

is_anonymous tinyint 1 บคุคลภายนอก 1

created_on datetime 8 วนัท่ีเขียนแสดงความเห็น 2012-07-08 10:25:20

created_by_id int 4
รหัสผูใ้ช้งานท่ีเป็นผูเ้ขียน

แสดงความเห็น
1

updated_on datetime 8 วนัท่ีแกไ้ขแสดงความเห็น 2012-07-08 10:25:20

updated_by_id int 4
รหัสผูใ้ช้งานท่ีเป็นผูแ้กไ้ข

แสดงความเห็น
1

ช่ือ ชนิดข้อมูล ค ำอธิบำยข้อมูล ตัวอย่ำงข้อมูล

 
 
  17) แฟ้มเก็บชนิดของการส่ือสารผา่น IM เป็นแฟ้มส าหรับประเภทของ IM (Instant 
Messenger)   มีรายละเอียดแสดงดงัตาราง 4.20 
 

ตาราง 4.20 แฟ้มเก็บชนิดของการส่ือสารผา่น IM 
ช่ือตำรำง : pp_im_types

ค ำอธิบำย : แฟ้มเกบ็ชนิดของการส่ือสารผา่น IM

Primary Key : id

ขนำด

(ไบต์)

id tinyint 1
ล าดบัของชนิดของการ

ส่ือสารผา่น IM
1

name varchar 30
ช่ือชนิดของการส่ือสาร

ผา่น IM
ICQ

icon varchar 30
รูปภาพชนิดของการ

ส่ือสารผา่น IM
icq.gif

ช่ือ ชนิดข้อมูล ตัวอย่ำงข้อมูลค ำอธิบำยข้อมูล
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  18) แฟ้มเก็บข้อมูล IM ของผูใ้ช้งาน เป็นแฟ้มส าหรับเก็บขอ้มูลของ IM (Instant 
Messenger)   ของผูใ้ชง้าน มีรายละเอียดแสดงดงัตาราง 4.21 
 

ตาราง 4.21 แฟ้มเก็บขอ้มูล IM ของผูใ้ชง้าน 
ช่ือตำรำง : pp_user_im_values

ค ำอธิบำย : แฟ้มเกบ็ขอ้มลู IM ของผูใ้ช้งาน

Primary Key : user_id , im_type_id

ขนำด

(ไบต์)

user_id int 4
ล าดบัของชนิดของการ

ส่ือสารผา่น IM
1

im_type_id tinyint 1
ช่ือชนิดของการส่ือสารผา่น

 IM
1

value varchar 50 ขอ้มลูของผูใ้ช้งาน IM mocyc@hotmail.com

is_default tinyint 1 ตั้งเป็นคา่เร่ิมตน้ 1

ช่ือ ชนิดข้อมูล ตัวอย่ำงข้อมูลค ำอธิบำยข้อมูล

 
 
  19) แฟ้มเก็บขอ้มูลการกระท าบนโครงการ เป็นแฟ้มส าหรับเก็บขอ้มูลการท างานบนระบบ 
การเก็บวา่ผูใ้ชง้านท าส่ิงไหนบนโครงการ  มีรายละเอียดแสดงดงัตาราง 4.22 
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ตาราง 4.22 แฟ้มเก็บขอ้มูลการกระท าบนโครงการ 
 

ช่ือตำรำง : pp_application_logs

ค ำอธิบำย : แฟ้มเกบ็ขอ้มลูการกระท าบนโครงการ

Primary Key : id

ขนำด

(ไบต์)

id int 4
ล าดบัของขอ้มลูการ

กระท าบนโครงการ
1

taken_by_id int 4
รหัสผูใ้ช้งานท่ีกระท าบน

โครงการ
1

project_id int 4 รหัสโครงการ 1

object_name text 65,535
รายละเอียดการกระท าบน

โครงการ
ท าโครงสร้าง HTML CSS

rel_object_manager varchar 50
ส่วนของการกระท าบน

โครงการ
ProjectMilestones

created_on datetime 8 วนัท่ีกระท าบนโครงการ 2012-07-08 10:24:16

created_by_id int 4 รหัสผูใ้ช้งานท่ีสร้าง 1

action enum 1
ประเภทการกระท าบน

โครงการ
add

ช่ือ ชนิดข้อมูล ตัวอย่ำงข้อมูลค ำอธิบำยข้อมูล

 
 
  20) แฟ้มเก็บขอ้มูลตั้งค่าระบบ เป็นแฟ้มส าหรับเก็บขอ้มูลการตั้งค่าของระบบ เพื่อก าหนด
วา่ค่าใดตอ้งใชค้  าสั่งในการประมวลผลใด และมีค่าเร่ิมตน้เป็นค่าใด  มีรายละเอียดแสดงดงัตาราง 
4.23 
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ตาราง 4.23 แฟ้มเก็บขอ้มูลตั้งค่าระบบ 
 

ช่ือตำรำง : pp_config_options

ค ำอธิบำย : แฟ้มเกบ็ขอ้มลูตั้งคา่ระบบ

Primary Key : id

ขนำด

(ไบต์)

id smallint 2 ล าดบัของขอ้มลูตั้งคา่ระบบ 1

category_name varchar 30 ประเภทของขอ้มลูตั้งคา่ระบบ system

name varchar 50 ช่ือของขอ้มลูตั้งคา่ระบบ project_logs_per_page

value text 65,535 คา่ของขอ้มลูตั้งคา่ระบบ 10

config_handler_class varchar 50 ค าสัง่ท่ีใช้ประมวลผล IntegerConfigHandler

dev_comment varchar 255 ค าอธิบายขอ้มลูตั้งคา่ระบบ ขอ้ความ

ช่ือ ชนิดข้อมูล ตัวอย่ำงข้อมูลค ำอธิบำยข้อมูล
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4.5 ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูล 
  จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ท าให้รู้ว่ามีกระแสขอ้มูลและกระบวนการท างาน  
ต่าง ๆ ภายในระบบนั้นมีอะไรบา้ง เพื่อให้เห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล ผูศึ้กษาไดใ้ช้แผนภาพ
ความ สัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในระบบ  ซ่ึงมีสัญลักษณ์ ตามมาตรฐานท่ีใช้ในการแสดง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล ดงัแสดงในตาราง  4.23 

 
ตาราง  4.24  แสดงสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล 

สัญลกัษณ์ ช่ือสัญลกัษณ์ 

 
 
 

เอน็ทิตี (Entity) 

 
 
 

คุณลกัษณะของเอน็ทิตี (Attribute) 

 
 

ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง 
(One-to-One Relationship)  

 
ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม 
(One-to-Many Relationship) 

 
ความสัมพนัธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม 
(Many-to-Many Relationship) 

 
  ค าอธิบายสัญลกัษณ์และเคร่ืองหมายทีใ่ช้ในการแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูล 
  1) เอ็นทิตี (Entity) คือ องค์ประกอบส่วนหน่ึงของแผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง
ขอ้มูล ท่ีใช้ส าหรับเก็บขอ้มูลแต่ละรายการ ท่ีมีคุณสมบติัร่วมกนัภายใตข้อบเขตของระบบหน่ึงท่ี
ก าลงัสนใจ 
  2) คุณลกัษณะของเอ็นทิตี (Attribute)  คือ  คุณสมบติัของวตัถุหรือส่ิงท่ีเราสนใจ โดย
อธิบายรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของเอน็ทิตี (Entity)   
  3) ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง (One-to-One Relationship) คือ การแสดงความ สัมพนัธ์ 
ของขอ้มูลของเอ็นทิตีหน่ึงว่า มีความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลอยา่งมากหน่ึงขอ้มูลกบัอีกเอ็นทิตีหน่ึง ใน
ลกัษณะหน่ึงต่อหน่ึง  

 

Entity Name 
Attribute  
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  4) ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม (One-to-Many Relationship) คือ การแสดงความ 
สัมพนัธ์ ของขอ้มูลของเอน็ทิตีหน่ึงวา่มีความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลหลายขอ้มูลกบัอีกเอน็ทิตีหน่ึง 
  5) ความสัมพนัธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to-Many Relationship) คือ การแสดงความ 
สัมพนัธ์ของขอ้มูลของสองเอน็ทิตีในลกัษณะกลุ่มต่อกลุ่ม  
 

 
 

รูป 4.5 ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลของระบบสารสนเทศ 


