
 
 

 

บทที่ 4 

การออกแบบระบบและฐานขอมูล 

จากการศึกษาและการวิเคราะห ออกแบบระบบและฐานขอมูล ผูศึกษาไดทําการศึกษา
รายละเอียด โดยแบงหัวขอดังตอไปนี้ 

4.1 สวนของการออกแบบระบบ 
4.2 สวนของการออกแบบฐานขอมูล 

 
4.1 สวนของการออกแบบระบบ 

4.1.1 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
เพื่อใหเห็นถึงความสัมพันธ และการไหลของขอมูลในการทํางานของระบบท้ังหมด ผู

ศึกษาจึงไดใชแผนภาพบริบท (Context Diagram) และแผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) 
เพื่อแสดงถึงการไหลของขอมูลเขาและขอมูลออก ซ่ึงมีสัญลักษณ ตามมาตรฐานท่ีใชในการ
ออกแบบและความหมายของสัญลักษณตางๆ ดังตาราง 4.1  

 
ตาราง 4.1 สัญลักษณและความหมายของแผนภาพกระแสขอมูล 

สัญลักษณ ความหมาย 

 

Process คือ กระบวนการหรืองานท่ีตองทํา 

 

External Entity คือ สัญลักษณท่ีใชแทนส่ิงท่ีอยูภายนอกของ
ระบบ 

 

Duplicated External Entity คือ สัญลักษณท่ีใชแทนส่ิงท่ีอยู
ภายนอกของระบบ ท่ีมีซํ้ากนั 
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ตาราง 4.1 สัญลักษณและความหมายของแผนภาพกระแสขอมูล (ตอ) 

สัญลักษณ ความหมาย 

 
Data Store คือ สัญลักษณท่ีใชแทนแหลงเกบ็ขอมูล 

 
Duplicated Data Store คือ สัญลักษณท่ีใชแทนแหลงเก็บ
ขอมูล ท่ีมีซํ้ากัน 

 
Data Flow คือ สัญลักษณท่ีใชแทนกระแสขอมูล 

 

ท้ังนี้สามารถแสดงการวิเคราะหและออกแบบระบบในรูปของแผนภาพบริบท ดังรูป 4.1 

 
รูป 4.1 แผนภาพบริบทของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเอกสาร 

สําหรับบริษัทลานนาซอฟทเวิรค จํากัด 
 

0

ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการเอกสาร

สําหรับบริษทัลานนาซอฟทเวิรคส จํากัด

หัวหนาผูดูแล
บริหารโครงการ

- สิทธ์ิการใช งานหัวหนาบริหารโครงการ
- รายละเอียดข อมูลโครงการ, รายละเอียดข อมูลสมาชกิโครงการ,
รายละเอียดเอกสารความต องการ

- รายงานตามเง่ือนไขหัวหนาผู ดูแลฯ

-ชือ่ผู ใช  /รหัสผานหัวหนาผู ดูแลฯ
-ข อมูลโครงการ, ข อมูลสมาชกิโครงการ, 
ข อมูลเอกสารความต องการ

- เงื่อนไขรายงานหัวหนาผู ดูแลฯ

ผูดูแลระบบ

-ชือ่ผู ใช  /รหัสผานนักพฒันาระบบ
-รายละเอียดเอกสารวเิคราะหและออกแบบระบบ

- เงื่อนไขรายงานนักวเิคราะหระบบ

- สิทธ์ิการใช งานนักพฒันาระบบ
- รายงานตามเงื่อนไขนักพฒันาระบบ

-ชือ่ผู ใช  /รหัสผานนักทดสอบระบบ
- ข อมูลเอกสารทดสอบระบบ
- ข อมูลเอกสารคูมือการใช งานและการตดิตงั
- เงื่อนไขรายงานนักทดสอบระบบ

- สิทธ์ิการใช งานนักทดสอบระบบ
- รายละเอียดข อมูลเอกสารความต องการ

- รายละเอียดข อมูลเอกสารวเิคราะหและออกแบบระบบ
- รายงานตามเง่ือนไขนักทดสอบระบบ

นกัทดสอบระบบ

นกัพัฒนาระบบ

นกัวิเคราะหระบบ

-ชือ่ผู ใช  /รหัสผานผู ดูแลระบบ
-ข อมูลสิทธ์ิผู ใช งานระบบ,
ข อมูลประเภทผู ใช งาน, 
ข อมูลประเภทเอกสาร

- สิทธ์ิการใช งานผู ดูแลระบบ
- รายละเอียดข อมูลสิทธ์ิผู ใช งานระบบ,

รายละเอียดข อมูลประเภทผู ใช งาน, 
รายละเอียดข อมูลประเภทเอกสาร
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จากรูป 4.1 เปนแผนภาพบริบทท่ีแสดงถึงภาพรวมของระบบ โดยแสดงถึงการไหลเขา
และการไหลออกของขอมูล แสดงถึงความสัมพันธของผูท่ีเกี่ยวของกับระบบ การทํางานของผูท่ี
เกี่ยวของกับระบบสามารถจําแนกไดดังนี้ 

1) ผูดูแลระบบ สามารถบันทึก แกไข ลบขอมูล เรียกดูขอมูลผูใชงานระบบ ขอมูล
ประเภทผูใชงาน ขอมูลประเภทเอกสารได 

2) หัวหนาผูดูแลบริหารโครงการ สามารถบันทึก แกไข ลบขอมูล เรียกดูขอมูล
โครงการ ขอมูลสมาชิกโครงการ ขอมูลเอกสารความตองการ และเรียกดูเง่ือนไขรายงานการ
เปล่ียนแปลงประวัติเอกสาร การยอนคืน และการกูคืนเอกสารความตองการ 

3) นักวิเคราะหระบบ สามารถบันทึก แกไข ลบขอมูล เรียกดูขอมูลเอกสารวิเคราะห
และออกแบบระบบ เรียกดูขอมูลเอกสารความตองการจากหัวหนาผูดูแลบริหารโครงการได และ
เรียกดูเง่ือนไขรายงานการเปล่ียนแปลงประวัติเอกสาร การยอนคืน และการกูคืนเอกสารวิเคราะห
และออกแบบระบบ 

4) นักพัฒนาระบบ สามารถเรียกดูขอมูลรายละเอียดเอกสารวิเคราะหและออกแบบ
ระบบของนักวิเคราะหระบบได 

5) นักทดสอบระบบ สามารถบันทึก แกไข ลบขอมูล เรียกดูขอมูลเอกสารทดสอบ
ระบบ และขอมูลเอกสารคูมือการใชงานและการติดต้ัง เรียกดูขอมูลรายละเอียดเอกสารความ
ตองการจากหัวหนาผูดูแลบริหารโครงการ และเอกสารวิเคราะหและออกแบบระบบจาก
นักวิเคราะหระบบได เรียกดูเง่ือนไขรายงานการเปล่ียนแปลงประวัติเอกสาร การยอนคืน และการกู
คืนเอกสารเอกสารทดสอบระบบ และเอกสารคูมือการใชงานและการติดต้ัง 

รูป 4.2 แสดงแผนภาพกระแสขอมูลและสามารถสรุปกระบวนการทํางานท้ังหมด 5 
กระบวนการ ดังตอไปนี ้

1) เขาสูระบบ คือ กระบวนการเขาสูระบบโดยท่ีผูใชระบุช่ือผูใชและรหัสผานเขามา ซ่ึง
ในกระบวนการนี้จะทําการตรวจสอบบัญชีรายช่ือ และตรวจสอบสิทธ์ิการใชงาน ดังรูป 4.3 

2) ปรับปรุงแฟมขอมูลพื้นฐานระบบ คือ กระบวนการในการกําหนดขอมูลกลุม
ประเภทเอกสาร ขอมูลผูใชงาน และกลุมประเภทผูใชงาน ดังรูป 4.4 

3) ปรับปรุงแฟมขอมูลโครงการ คือ กระบวนการในการกําหนดขอมูลโครงการ ขอมูล
ผูเกี่ยวของในโครงการ และกลุมประเภทเอกสารที่ใชงาน ดังรูป 4.5 

4) ปรับปรุงแฟมขอมูลเอกสารโครงการ คือ กระบวนการในการจัดการเอกสารใน
โครงการ ดังรูป 4.6 
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5) แสดงประวัติขอมูลการแกไขเอกสารโครงการ คือ กระบวนการในการเรียกดูประวัติ
เอกสาร การยอนคืน และการกูคืนเอกสาร ดังรูป 4.7 

 
รูป 4.2 แผนภาพกระแสขอมูล ระดับ 0 

1.0

เข าสูระบบ

ชือ่ผู ใช  /รหัสผานหัวหนาผู ดูแลบริหารโครงการ

สิทธ์ิการใช งานหัวหนาผู ดูแลบริหารโครงการ

ผู ดูแลระบบ

ชือ่ผู ใช  /รหัสผานนักวเิคราะหระบบ

สิทธ์ิการใช งานนักวเิคราะหระบบ

สิทธ์ิการใช งานผู ดูแลระบบ
ชือ่ผู ใช  /รหัสผานผู ดูแลระบบ

ชือ่ผู ใช  /รหัสผานนักพฒันาระบบ

สิทธ์ิการใช งานนักพฒันาระบบ

ชือ่ผู ใช /รหัสผานนักทดสอบระบบ

นักพฒันาระบบ

D1 ประเภทผู ใช งาน

สิทธ์ิการใช งานนักทดสอบระบบ

นักวเิคราะหระบบ

หัวหนาผู ดูแล
บริหารโครงการ

D3 ประเภทผู ใช งาน

นักทดสอบระบบ

3.0

ปรบัปรุงแฟ ม
ข อมูลโครงการ

2.0

ปรบัปรุงแฟ ม
ข อมูลพื้นฐานระบบ

D4 ประเภทเอกสาร

D5 โครงการ

D6 สมาชกิโครงการ

D7 สิทธ์ิการเข าถึงเอกสาร
D10 เอกสารโครงการ

4.0

ปรบัปรุงแฟ ม
ข อมูลเอกสารโครงการ

D11 ประวตัเิอกสารโครงการ

5.0

แสดงประวตัขิ อมูล
การแก ไขเอกสารโครงการ

นักพฒันาระบบ

นักทดสอบระบบ

นักวเิคราะหระบบ

D8 ประเภทกลุมเอกสารในโครงการ

D9 ประเภทกลุมผู ใช งานในโครงการ

D2 บญัชรีายชือ่

ข อมูลประเภทผู ใช งาน

ขอ
มูล

บญั
ชรี
าย
ชือ่

ขอ
มูล

กลุ
มป

ระ
เภ
ทผู

ใช
งา
น

กลุมประเภทผู ใช งาน

ข อมูลกลุมประเภทเอกสาร

ข อมูลกลุมประเภทเอกสาร

ข อมูลโครงการ

ข อมูลโครงการ

ขอ
มูล

โค
รง
กา
ร

สม
าช
กิโ
คร
งก
าร

ขอ
มูล

สิท
ธิ์ก
ารเ

ขา
ถึง
เอก

สา
ร

ขอ
มูล

ปร
ะเ
ภท

กลุ
มเ
อก
สา
รใ
นโ

คร
งก
าร

ขอ
มูล

กลุ
มป

ระ
เภ
ทก

ลุม
ผูใ
ชง
าน
ใน

โค
รง
กา
ร

กลุ
มเ
อก
สา
รใ
นโ

คร
งก
าร

ข อมูลกลุมประเภทกลุมผู ใช งานในโครงการ
ข อมูลประเภท

ขอ
มูล

โค
รง
กา
ร

ขอ
มูล

สม
าช
กิโ
คร
งก
าร

ขอ
มูล

สิท
ธิ์ก
ารเ

ขา
ถึง
เอ
กส

าร

ข อมูลเอกสารความต องการ

เอกสารวเิคราะหและออกแบบระบบ

หัวหนาผู ดูแล
บริหารโครงการ

ข อมูลเอกสารความต องการ

นักวเิคราะหระบบ

ข อมูลเอกสารความต องการ,
เอกสารวเิคราะหและออกแบบระบบ

ข อมูลเอกสารวเิคราะห
และออกแบบระบบ

ข อมูลเอกสารโครงการ

ข อมูลเอกสารความต องการ,
ข อมูลเอกสารวเิคราะหและออกแบบระบบ

ข อมูลเอกสารทดสอบระบบ,
ข อมูลเอกสารคูมือการใช งาน
และการตดิตงั

เงื่อนไขรายงานนักทดสอบระบบ

รายงานตามเงื่อนไขนักทดสอบระบบ

ข อมูลประวตัเิอกสารโครงการ

รายงานตามเง่ือนไขนักพฒันาระบบ

หัวหนาผู ดูแล
บริหารโครงการ

เงื่อนไขรายงานหัวหนาผู ดูแลบริหารโครงการ

รายงานตามเงื่อนไขหัวหนาผู ดูแลบริหารโครงการ

รายงานตามเงื่อนไขนักวเิคราะหระบบ

เงื่อนไขรายงานนักวเิคราะหระบบ

ข อมูลประวตัเิอกสารโครงการ

ข อมูลบญัชรีายชือ่
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รูป 4.3 แผนภาพกระแสขอมูล ระดับ 1 ของกระบวนการท่ี 1 เขาสูระบบ 
 

จากรูป 4.3 อธิบายแผนภาพกระแสขอมูลท่ีแสดงกระบวนการทํางานท้ังหมด 2 
กระบวนการ ซ่ึงสามารถอธิบาย ดังตอไปนี้ 

กระบวนการ 1.1 ตรวจสอบบัญชีรายช่ือผูใชงานระบบ โดยผูใชงานทําการกรอกขอมูล
ช่ือผูใชงาน และรหัสผาน จากนั้นทําการตรวจสอบขอมูลจากแฟมขอมูลบัญชีรายช่ือ 

กระบวนการ 1.2 ตรวจสอบสิทธ์ิการใชงาน เม่ือผานการตรวจสอบขอมูลในกระบวนการ
ท่ี 1.1 แลว ขอมูลท่ีไดจะถูกนําไปตรวจสอบสิทธ์ิการใชงานของผูใชงานจากแฟมขอมูลประเภท
ผูใชงาน 

 

 
รูป 4.4 แผนภาพกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการท่ี 2 ปรับปรุงแฟมขอมูลพื้นฐานระบบ 
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จากรูป 4.4 อธิบายแผนภาพกระแสขอมูลท่ีแสดงกระบวนการทํางานท้ังหมด 3 
กระบวนการ ซ่ึงสามารถอธิบาย ดังตอไปนี้ 

กระบวนการ 2.1 ปรับปรุงแฟมขอมูลบัญชีรายช่ือ กระบวนการน้ีผูดูแลระบบจะทําการ
เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลผูใชงาน 

กระบวนการ 2.2 ปรับปรุงแฟมขอมูลกลุมประเภทผูใชงาน กระบวนการน้ีผูดูแลระบบ
จะทําการเพ่ิม ลบ แกไข ขอมูลผูใชงาน 

กระบวนการ 2.3 ปรับปรุงแฟมขอมูลกลุมประเภทเอกสาร กระบวนการนี้ผูดูแลระบบจะ
ทําการเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลกลุมประเภทเอกสาร 

 

 
รูป 4.5 แผนภาพกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการท่ี 3 ปรับปรุงแฟมขอมูลโครงการ 

 
จากรูป 4.5 อธิบายแผนภาพกระแสขอมูลท่ีแสดงกระบวนการทํางานท้ังหมด 5 

กระบวนการ ซ่ึงสามารถอธิบาย ดังตอไปนี้ 
กระบวนการ 3.1 ปรับปรุงแฟมขอมูลโครงการ กระบวนการนี้หัวหนาผูดูแลบริหาร

โครงการจะทําการเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลโครงการ 
กระบวนการ 3.2 ปรับปรุงแฟมขอมูลประเภทกลุมผูใชงานในโครงการ กระบวนการนี้

หัวหนาผูดูแลบริหารโครงการจะทําการเพิ่ม ลบ แกไข ประเภทกลุมผูใชงานในโครงการ โดยอาศัย

D5 โครงการ
รายละเอียดข อมูลโครงการ

รายละเอียดข อมูลประเภทกลุมผู ใช งานในโครงการ

รายละเอียดข อมูลสมาชกิโครงการ

3.1

ปรบัปรุงแฟ มข อมูล
โครงการ

3.2

ปรบัปรุงแฟ มข อมูล
ประเภทกลุม

ผู ใช งานในโครงการ

ข อมูลโครงการ

รายละเอียดข อมูลโครงการ

3.3

ปรบัปรุงแฟ มข อมูล
สมาชกิโครงการ

รายละเอียดข อมูลสมาชกิโครงการ3.4

ปรบัปรุงแฟ มข อมูล
ประเภทกลุม

เอกสารในโครงการ

3.5

ปรบัปรุงแฟ มข อมูลสิทธ์ิ
การเข าถึงเอกสาร

ข อมูลประเภทกลุมผู ใช งานในโครงการ

ข อมูลสมาชกิโครงการ

ข อมูลประเภทกลุมเอกสารในโครงการ

รายละเอียดข อมูลประเภทกลุม
เอกสารในโครงการ

รายละเอียดข อมูลโครงการ

รายละเอียดข อมูลประเภทกลุม
ผู ใช งานในโครงการ

รายละเอียดข อมูลสมาชกิโครงการ

D9 ประเภทกลุมผู ใช งานในโครงการ

รายละเอียดข อมูลประเภทกลุมผู ใช งานในโครงการ

D6 สมาชกิโครงการ

D2 บญัชรีายชือ่

D3 กลุมประเภทผู ใช งาน
รายละเอียดกลุมประเภทผู ใช งาน

รายละเอียดข อมูลบญัชรีายชือ่

D4 กลุมประเภทเอกสาร

D8 ประเภทกลุมเอกสารในโครงการ

D7 สิทธ์ิการเข าถึงเอกสาร

รายละเอียดข อมูลประเภทกลุมเอกสารในโครงการ

รายละเอียดกลุมประเภทเอกสาร

ข อมูลสิทธ์ิการเข าถึงเอกสาร

รายละเอียดข อมูลสิทธ์ิการเข าถึงเอกสาร

รายละเอียดข อมูลประเภทกลุมเอกสารในโครงการ

รายละเอียดข อมูลสิทธ์ิการเข าถึงเอกสาร

รายละเอียดข อมูลประเภทกลุมผู ใช งานในโครงการ
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ขอมูลจากแฟมขอมูลกลุมประเภทผูใช เพื่อกําหนดวาในโครงการนี้จะมีประเภทกลุมผูใชงานใด ท่ี
สามารถเขามาใชงานโครงการนั้นๆ ได 

กระบวนการ 3.3 ปรับปรุงแฟมขอมูลสมาชิกโครงการ กระบวนการนี้หัวหนาผูดูแล
บริหารโครงการจะทําการเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลสมาชิกโครงการ โดยอาศัยขอมูลจากแฟมขอมูล
บัญชีรายช่ือ เพื่อกําหนดวาในโครงการนี้จะมีสมาชิกใด ท่ีสามารถเขามาใชงานโครงการนั้นๆ ได 

กระบวนการ 3.4 ปรับปรุงแฟมขอมูลประเภทกลุมเอกสารในโครงการ กระบวนการนี้
หัวหนาผูดูแลบริหารโครงการจะทําการเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลประเภทกลุมเอกสารในโครงการ โดย
อาศัยขอมูลจากแฟมขอมูลกลุมประเภทเอกสาร เพื่อกําหนดวาในโครงการนี้จะมีกลุมประเภท
เอกสารใด ท่ีสามารถใชงานโครงการนั้นๆ ได 

กระบวนการ 3.5 ปรับปรุงแฟมขอมูลสิทธ์ิการเขาถึงเอกสาร กระบวนการนี้หัวหนา
ผูดูแลบริหารโครงการจะทําการเพ่ิม ลบ แกไข ขอมูลสิทธ์ิการเขาถึงเอกสาร โดยอาศัยขอมูลสมาชิก
โครงการ และขอมูลประเภทกลุมเอกสารในโครงการ เพื่อกําหนดวาในโครงการน้ีประเภทกลุม
เอกสารในโครงการและสมาชิกในโครงการมีสิทธ์ิในโครงการนั้นๆ 

 

 
 

รูป 4.6 แผนภาพกระแสขอมูลระดับ 1 ของกระบวนการท่ี 4 ปรับปรุงแฟมขอมูลเอกสารโครงการ 
 
จากรูป 4.6 อธิบายแผนภาพกระแสขอมูลท่ีแสดงกระบวนการทํางานท้ังหมด 2 

กระบวนการ ซ่ึงสามารถอธิบาย ดังตอไปนี้ 
กระบวนการ 4.1 ปรับปรุงแฟมขอมูลเอกสารโครงการ กระบวนการน้ีหัวหนาผูดูแล

บริหารโครงการ นักวิเคราะหระบบ นักพัฒนาระบบ นักทดสอบระบบ จะทําการเพิ่ม ลบ แกไข 
ขอมูลเอกสารโครงการ ซ่ึงจะตองอางอิงสิทธ์ิการใชงาน ตามแฟมขอมูลสิทธ์ิการเขาถึงเอกสารท่ี
ผูเกี่ยวของมีสิทธ์ิในการเขาถึง 

กระบวนการ 4.2 ปรับปรุงแฟมขอมูลประวัติเอกสารโครงการ กระบวนการนี้หลังจาก
หัวหนาผูดูแลบริหารโครงการ นักวิเคราะหระบบ นักพัฒนาระบบ นักทดสอบระบบ ทําการ
เปล่ียนแปลงกับเอกสาร ขอมูลการเปล่ียนแปลงจะถูกบันทึกลงแฟมขอมูลประวัติเอกสารโครงการ 
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4.1.2 พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) 
ในการศึกษาคร้ังนี้ผู ศึกษาไดใชพจนานุกรมขอมูลนิยามโครงสรางขอมูลท่ีอยูใน

แผนภาพกระแสขอมูลวาแตละชุดประกอบไปดวยขอมูลอะไรบาง โดยสัญลักษณท่ีใชมีความหมาย
ดังตาราง 4.2 

 
ตาราง 4.2 สัญลักษณท่ีใชในการออกแบบพจนานกุรมขอมูล 

สัญลักษณ คําอธิบาย 
= ประกอบดวย หรือ เทากับ 
+ และ 
{  } มีการซํ้าของสวนยอยขอมูล 
[  |  ] หรือ (อยางใดอยางหนึ่ง) 
(  ) ทางเลือก (มีหรือไมมีก็ได) 
* หมายเหต ุ
 

1) ปรับปรุงแฟมขอมูลบัญชีรายช่ือ = [เพิ่ม | แกไข | ลบ] *สิทธ์ิการใชงาน* 
2) ปรับปรุงแฟมขอมูลกลุมประเภทผูใชงาน = [เพ่ิม | แกไข | ลบ] *กลุมประเภท

ผูใชงาน* 
3) ปรับปรุงแฟมขอมูลกลุมประเภทเอกสาร = [เพิ่ม | แกไข | ลบ] *กลุมประเภท

เอกสาร * 
4) ปรับปรุงแฟมขอมูลโครงการ = [เพิ่ม | แกไข | ลบ] *โครงการ* 
5) ปรับปรุงแฟมขอมูลประเภทกลุมผูใชงานในโครงการ = [เพิ่ม | แกไข | ลบ] 

 *ประเภทกลุมผูใชงานในโครงการ* 
6) ปรับปรุงแฟมขอมูลสมาชิกโครงการ = [เพิ่ม | แกไข | ลบ] *สมาชิกโครงการ* 
7) ปรับปรุงแฟมขอมูลประเภทกลุมเอกสารในโครงการ = [เพิ่ม | แกไข | ลบ]  

*ประเภทกลุมเอกสารในโครงการ * 
8) ปรับปรุงแฟมขอมูลสิทธ์ิการเขาถึงเอกสาร= [เพิ่ม | แกไข | ลบ]  

*สิทธ์ิการเขาถึงเอกสาร* 
9) ปรับปรุงแฟมขอมูลเอกสารโครงการ= [เพิ่ม | แกไข | ลบ] *เอกสารโครงการ* 
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10) ปรับปรุงแฟมขอมูลประวัติเอกสารโครงการ= [เพิ่ม | แกไข |ลบ] *ประวัติเอกสาร
โครงการ* 

11) สิทธ์ิการใชงาน = ช่ือผูใชงานระบบ + ช่ือ-นามสกุล + {กลุมของผูใช} 
12) กลุมประเภทผูใชงาน = รหัสกลุมประเภทผูใชงาน + กลุมประเภทผูใชงาน 
13) กลุมประเภทเอกสาร = รหัสกลุมประเภทเอกสาร + กลุมประเภทเอกสาร  
14) โครงการ = รหัสโครงการ + ช่ือโครงการ + รายละเอียดโครงการ + ช่ือลูกคา + 

รายละเอียดลูกคา + วันท่ีเร่ิมตนโครงการ + วันท่ีส้ินสุดโครงการ + ผูบันทึกโครงการ 
15) ประเภทกลุมผูใชงานในโครงการ = {โครงการ} + {กลุมประเภทผูใชงาน} 
16) สมาชิกโครงการ = {ประเภทกลุมผูใชงานในโครงการ} + {บัญชีรายช่ือ} 
17) ประเภทกลุมเอกสารในโครงการ={โครงการ} + {กลุมประเภทเอกสาร}  
18) สิทธ์ิการเขาถึงเอกสาร = {โครงการ} + {ประเภทกลุมผูใชงานในโครงการ} + 

{ประเภทกลุมเอกสารในโครงการ} + การอานเอกสาร + การเขียนเอกสาร + การสงอีเมล 
19) เอกสารโครงการ = รหัสเอกสารโครงการ + ช่ือเอกสารโครงการ + ตําแหนงท่ีจัดเก็บ 

+ วันท่ีสรางเอกสารโครงการ + ผูสรางเอกสารโครงการ + วันท่ีแกไขเอกสาร + ผูแกไขเอกสาร + 
{สิทธ์ิการเขาถึงเอกสาร} 

20) ประวัติเอกสารโครงการ = รหัสประวัติเอกสารโครงการ + รายละเอียดการแกไข + 
สถานะเอกสารโครงการ + วันท่ีประวัติเอกสารโครงการ + ผูแกไขประวัติเอกสารโครงการ + 
{เอกสารโครงการ} 
 
4.2 สวนของการออกแบบฐานขอมูล 

 ในการออกแบบฐานขอมูล ผูศึกษาไดใชแผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางขอมูลใน
ระบบ  ซ่ึงมีสัญลักษณ ตามมาตรฐานท่ีใชในการแสดงความสัมพันธระหวางตารางขอมูล ดังแสดง
ในตาราง  4.3 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

ตาราง  4.3 แสดงสัญลักษณและความหมายท่ีใชในการแสดงความสัมพนัธระหวางขอมูล 
สัญลักษณ ความหมาย 

 
 
 

เอ็นทิตี (Entity) คือ ตัวแทนของส่ิงท่ีมีอยูในระบบท่ี
เราสนใจ อาจเปน ส่ิงของ คน สถานที่ การกระทํา  
โดยแตละเอ็นทิตีจะเก็บเร่ืองเดียวกัน 

 
เสนความสัมพันธ (Relationship Line) เสนเช่ือม
ความสัมพันธระหวางเอ็นทิตี 

 
แอททริบิวต (Attribute) คือ รายละเอียดหรือ
คุณสมบัติของเอ็นทิตีนั้นๆ 

 
ความสัมพันธ (Relationship) ใชแสดงความสัมพันธ
ระหวางเอ็นทิตี 

 

แอสโซซิเอทีฟเอ็นทิตี (Associative Entity) พิเศษท่ี
ทําหนาท่ีเหมือนความสัมพันธ (Relationship) ซึงจะ
เปนตัวกลางในการโยงความสัมพันธใหกับเอ็นทิตี
อ่ืนท่ีไมมีความสัมพันธโดยตรง 

 

เอ็นทิตีออนแอ (Weak Entity) เอ็นทิตีท่ีไมสามารถ
คงอยูหรือมีคุณสมบัติท่ีแยกความแตกตางของขอมูล 

 
นอกจากจะตองทราบความหมายของสัญลักษณท่ีใชแลว จําเปนตองทราบถึงลักษณะ

ความสัมพันธท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังนี้ 
ความสัมพันธแบบหนึ่งตอหนึ่ง (One-to-One Relationship) คือ ความสัมพันธท่ีมี

ระเบียนเพียง 1 ระเบียนในเอ็นทิตี A และ B ท่ีมีความสัมพันธเพียง 1 ระเบียนแสดงดังรูป 4.7 
 
 

 

Entity 
name 
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รูป 4.7 ความสัมพันธแบบหนึ่งตอหนึ่ง 
 

ความสัมพันธแบบหนึ่งตอกลุม (One-to-Many Relationship) คือ ความสัมพันธท่ีมี
ระเบียนหนึ่งระเบียนในเอ็นทิตี A ท่ีมีความสัมพันธหลายระเบียนในเอ็นทิตี B แสดงดังรูป 4.8 

 
 
 

รูป 4.8 ความสัมพันธแบบหนึ่งตอกลุม 
 
ความสัมพันธแบบกลุมตอกลุม (Many-to-Many Relationship) คือ ความสัมพันธท่ีมี

ระเบียนในเอ็นทิตี A และ B ท่ีมีความสัมพันธหลายระเบียนแสดงดังรูป 4.9 
 
 

 
รูป 4.9 ความสัมพันธแบบกลุมตอกลุม 

 
จากการวิเคราะหกระบวนการท้ังหมดของระบบแลว ผูศึกษาไดทําการออกแบบตาราง

ฐานขอมูล  และเพื่อให เห็นถึงความสัมพันธของตารางขอมูล  ผู ศึกษาจึงได ทําการแสดง
ความสัมพันธขอมูลดังรูป 4.10  

 

A Has B 

1 1 

A Has B 

1 M

A Has B 

M N 
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รูป 4.10 แผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางขอมูล (Entity Relationship Diagram) 
 

 จากรูป 4.10 จะเห็นถึงความสัมพันธระหวางขอมูลของระบบท้ังหมด เพื่อใหเขาใจถึง
ความสัมพันธแตละสวนของขอมูลสามารถอธิบายไดดังนี้ 

1) ความสัมพันธระหวางลูกคาและโครงการ ลูกคา 1 คนสามารถอยูในโครงการพัฒนาได
หลายๆ โครงการของบริษัทฯ แตโครงการสามารถมีลูกคาไดเพียง 1 ราย แสดงความสัมพันธ
ระหวางลูกคาและโครงการดังรูป 4.11 

 

 
 

รูป 4.11 ความสัมพันธระหวางลูกคาและโครงการ 
 

2) ความสัมพันธระหวางโครงการและกลุมประเภทผูใชงาน โครงการสามารถมีไดหลาย
กลุมประเภทผูใชงาน และกลุมประเภทผูใชงานสามารถใชงานไดในหลายโครงการ  แสดง
ความสัมพันธระหวางโครงการและกลุมประเภทผูใชงานดังรูป 4.12 
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รูป 4.12 ความสัมพันธระหวางโครงการและกลุมประเภทผูใชงาน 
 

3) ความสัมพันธระหวางโครงการและกลุมประเภทเอกสาร โครงการสามารถมีไดหลาย
กลุมประเภทเอกสาร และกลุมประเภทเอกสารสามารถใชงานไดในหลายโครงการ  แสดง
ความสัมพันธระหวางโครงการและกลุมประเภทเอกสารดังรูป 4.13 
 

 
 

รูป 4.13 ความสัมพันธระหวางโครงการและกลุมประเภทเอกสาร 
 

4) ความสัมพันธระหวางผูใชงานและกลุมประเภทผูใชงานในโครงการ ผูใชงานสามารถ
อยูในโครงการไดหลายโครงการ และกลุมประเภทผูใชงานสามารถมีผูใชงานไดหลายคน แสดง
ความสัมพันธระหวางผูใชงานและกลุมประเภทผูใชงานในโครงการดังรูป 4.14 
 

 
 

รูป 4.14 ความสัมพันธระหวางผูใชงานและกลุมประเภทผูใชงานในโครงการ 
 

5) ความสัมพันธระหวางกลุมประเภทเอกสารในโครงการและกลุมประเภทผูใชงานใน
โครงการ กลุมประเภทเอกสารในโครงการสามารถใชงานไดในหลายกลุมประเภทผูใชงานใน
โครงการ และกลุมประเภทผูใชงานในโครงการสามารถมีกลุมประเภทเอกสารในโครงการไดหลาย
กลุมซ่ึงจะถูกกําหนดสิทธ์ิการใชงานตามกลุมประเภทเอกสารและกลุมประเภทผูใชงาน แสดง
ความสัมพันธระหวางกลุมประเภทเอกสารในโครงการและกลุมประเภทผูใชงานในโครงการดังรูป 
4.15 
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รูป 4.15 ความสัมพันธระหวางกลุมประเภทเอกสารในโครงการ 
และกลุมประเภทผูใชงานในโครงการ 

 
6) ความสัมพันธระหวางเอกสารโครงการและกลุมประเภทเอกสารในโครงการ เอกสาร

โครงการหลายเอกสารสามารถอยูไดตามกลุมประเภทเอกสารในโครงการ และกลุมประเภท
เอกสารโครงการสามารถมีไดหลายเอกสารโครงการ แสดงความสัมพันธระหวางเอกสารโครงการ
และกลุมประเภทเอกสารในโครงการดังรูป 4.16 
 

 
 

รูป 4.16 ความสัมพันธระหวางเอกสารโครงการและกลุมประเภทเอกสารในโครงการ 
 

7) ความสัมพันธระหวางเอกสารโครงการและประวัติการเปล่ียนแปลงเอกสาร เอกสาร
โครงการสามารถมีประวัติการเปล่ียนแปลงไดหลายคร้ัง และประวัติการเปล่ียนแปลงเอกสารในแต
ละคร้ังจะข้ึนอยูกับเอกสาร 1 เอกสาร แสดงความสัมพันธระหวางเอกสารโครงการและประวัติการ
เปล่ียนแปลงเอกสารดังรูป 4.17 
 

 
 

รูป 4.17 ความสัมพันธระหวางเอกสารโครงการและประวัติการเปล่ียนแปลงเอกสาร 
 

8) ความสัมพันธระหวางผูใชงานและประวัติการเปล่ียนแปลงเอกสาร ผูใชงานจะมีการ
กระทําที่เกิดข้ึนกับประวัติการเปล่ียนแปลงเอกสารไดหลายๆ คร้ัง และประวัติการเปล่ียนแปลง
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เอกสารแตละคร้ังจะข้ึนอยูกับผูใชงาน 1 คน แสดงความสัมพันธระหวางผูใชงานและประวัติการ
เปล่ียนแปลงเอกสารดังรูป 4.18 

 

  
  

รูป 4.18 ความสัมพันธระหวางผูใชงานและประวัติการเปล่ียนแปลงเอกสาร 
 

 การออกแบบโครงสรางฐานขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเอกสารสําหรับบริษัท
ลานนาซอฟทเวิรคส จํากัด สามารถจําแนกตารางท้ัง 11 ตาราง ดังแสดงในตารางตาราง 4.4 

 
ตาราง 4.4 รายการตารางขอมูลของระบบ 

ท่ี ช่ือตาราง หนาท่ี ประเภท 
1 USER เก็บขอมูลบัญชีรายช่ือ Master 
2 ROLES เก็บขอมูลกลุมประเภทผูใชงาน Reference 
3 DOCUMENTTYPE เก็บขอมูลกลุมประเภทเอกสาร Reference 
4 CUSTOMER เก็บขอมูลลูกคา Master 
5 PROJECT เก็บขอมูลโครงการ Master 
6 PROJECTROLES เก็บขอมูลประเภทกลุมผูใชงานใน

โครงการ 
Transaction 

7 PROJECTROLESUSER เก็บขอมูลสมาชิกในโครงการ Transaction 
8 PROJECTDOCUMENTTYPE เก็บขอมูลประเภทกลุมเอกสารใน

โครงการ 
Transaction 

9 PROJECTDOCUMENTTYPE 
PERMISSION 

เก็บขอมูลสิทธ์ิการเขาถึงเอกสาร Transaction 

10 DOCUMENT เก็บขอมูลเอกสารโครงการ Master 
11 DOCUMENTTRANSACTION เก็บขอมูลประวัติเอกสารโครงการ Transaction 
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ในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชฐานขอมูลมายเอสคิวแอล เพื่อจัดเก็บขอมูล ดังนั้น
จึงตองทราบถึงชนิดขอมูลของขอมูลฐานขอมูลมายเอสคิวแอล เพื่อใหใชงานฐานขอมูลมายเอสคิว
แอลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงมีรูปแบบชนิดของขอมูลตามตาราง 4.5 

 
ตาราง 4.5 ชนิดของขอมูลท้ังหมดของระบบ 

ชนิดของขอมูล คําอธิบาย 
CHAR เก็บขอมูลท่ีเปนตัวอักษร โดยขนาดของการเก็บมีขนาดไมเกิน 255 

ตัวอักษร 

VARCHAR เก็บขอมูลท่ีเปนตัวอักษร โดยขนาดของการเก็บมีขนาดไมเกิน 255 
ตัวอักษร 

INT เก็บขอมูลท่ีเปนจํานวนเต็ม โดยขนาดของการเก็บมีขนาด 4 ไบต 

FLOAT เก็บขอมูลท่ีเปนเลขทศนิยม โดยขนาดของการเก็บมีขนาดไมเกินขนาด 
4 ไบต 

TEXT เก็บขอมูลท่ีเปนอักษร โดยขนาดของการเก็บมีตั้งแต 1-65535 ตัวอักษร 

DATE เก็บขอมูลเปนวันท่ี ในรูปแบบ "YYYY-MM-DD" โดยขนาดของการ
เก็บมีขนาด 3 ไบต 

DATETIME เก็บขอมูลวันท่ีและเวลา ในรูปแบบ "YYYY-MM-DD HH:MM:SS"  
โดยขนาดของการเก็บมีขนาด 8  ไบต 

 
จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตารางขอมูลในระบบ สามารถอธิบายความหมาย

ของตารางขอมูล และแจกแจงความสัมพันธของตารางขอมูล  โดยแตละตารางมีการจัดเก็บขอมูล 
แอททริบิวต คียหลัก (Primary Key: PK) และคียนอก (Foreign Key: FK) อธิบายความหมาย
ตารางขอมูลของระบบ ดังตอไปนี้ 
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1) ตารางขอมูลบัญชีรายช่ือ 
 เปนตารางท่ีเกบ็ขอมูลบัญชีรายช่ือ ตามตาราง 4.6 

ตาราง 4.6 รายละเอียดตารางขอมูลบัญชีรายช่ือ 
ช่ือตาราง USER 
คียหลัก USER_EMAIL 

ช่ือขอมูล ชนิดขอมูล (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 
USER_EMAIL VARCHAR(50) อีเมล Prathompong@lann

asoftworks.com 
USER_NAME VARCHAR(50) ช่ือ Prathompong 
USER_SURNAME VARCHAR(50) นามสกุล Prasert 
USER_PASSWORD VARCHAR(32) รหัสผาน e10adc3949ba59ab

be56e057f20f883e 
USERTYPE CHAR(1) ประเภทผูใชงาน A 

 
อธิบายประเภทผูใชงาน (USERTYPE) ไดดังนี ้

 A คือ ผูดูแลระบบ (Administrator) 
 U คือ ผูใชท่ัวไป (User) 
 

2) ตารางขอมูลกลุมประเภทผูใชงาน 
เปนตารางท่ีเก็บขอมูลกลุมประเภทผูใชงาน ตามตาราง 4.7 

ตาราง 4.7 รายละเอียดตารางขอมูลกลุมประเภทผูใชงาน 
ช่ือตาราง ROLES 
คียหลัก ROLES_ID 

ช่ือขอมูล ชนิดขอมูล (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 
ROLES_ID VARCHAR(5) รหัสกลุมประเภท

ผูใชงาน 
 

R0001 

ROLES VARCHAR(50) คําอธิบายกลุม
ประเภทผูใชงาน 

Project Manager 
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อธิบายประเภทผูใชงาน (ROLES_ID) ไดดังนี ้
 R0001 คือ หัวหนาผูดูแลบริหารโครงการ 
 R0002 คือ นักวเิคราะหระบบ 
 R0003 คือ นักพัฒนาระบบ 
 R0004 คือ นักทดสอบระบบ 
 

3) ตารางขอมูลกลุมประเภทเอกสาร 
เปนตารางท่ีเก็บขอมูลกลุมประเภทเอกสาร ตามตาราง 4.8 

ตาราง 4.8 รายละเอียดตารางขอมูลกลุมประเภทเอกสาร 
ช่ือตาราง DOCUMENTTYPE 
คียหลัก DOCUMENTTYPE_ID 

ช่ือขอมูล ชนิดขอมูล (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 
DOCUMENTTYPE_ID VARCHAR(6) รหัสกลุมประเภท

เอกสาร 
DT0001 

DOCUMENTTYPE VARCHAR(50) คําอธิบายกลุม
ประเภทเอกสาร 

Requirement 

 
อธิบายประเภทผูใชงาน (DOCUMENTTYPE_ID) ไดดงันี้ 

 DT0001 คือ เอกสารความตองการ 
 DT0002 คือ เอกสารวิเคราะหและออกแบบระบบ 
 DT0003 คือ เอกสารทดสอบระบบ 
 DT0004 คือ เอกสารคูมือการใชงานและการติดต้ัง 

 
4) ตารางขอมูลลูกคา 

 เปนตารางท่ีเกบ็ขอมูลลูกคา ตามตาราง 4.9 
ตาราง 4.9 รายละเอียดตารางขอมูลลูกคา 

ช่ือตาราง CUSTOMER 
คียหลัก CUSTOMER _ID 

ช่ือขอมูล ชนิดขอมูล (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 
CUSTOMER_ID VARCHAR(5) รหัสลูกคา C0001 
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ตาราง 4.9 รายละเอียดตารางขอมูลลูกคา (ตอ) 
ช่ือขอมูล ชนิดขอมูล (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

CUSTOMER_NAME VARCHAR(50) ช่ือ Charoenrit 
CUSTOMER_SURNAME VARCHAR(50) นามสกุล Rakcharoen 
CUSTOMER_ADDRESS VARCHAR(100) ท่ีอยูในการติดตอ 50/134 Suthep 

Road, Muang  
Chiang Mai 
53000  
Thailand   

CUSTOMER_PHONE VARCHAR(13) เบอรโทรศัพท 0871825237 
CUSTOMER_EMAIL VARCHAR(50) อีเมล Charoenrit.R@pmr

s.com 
CUSTOMER_DESC VARCHAR(100) คําอธิบายเพิ่มเติม Customer VIP 
 

5) ตารางขอมูลโครงการ 
เปนตารางท่ีเก็บขอมูลโครงการ ตามตาราง 4.10 

ตาราง 4.10 รายละเอียดตารางขอมูลโครงการ 
ช่ือตาราง PROJECT 
คียหลัก PROJECT_ID 
คียนอก CUSTOMER_ID ตารางอางอิง CUSTOMER 

ช่ือขอมูล ชนิดขอมูล (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 
PROJECT_ID VARCHAR(7) รหัสโครงการ 

 
P110101 

PROJECT VARCHAR(50) ช่ือโครงการ PMRS 
PROJECT_DESC TEXT(255) รายละเอียดโครงการ BIG Bridge travel 
CUSTOMER_ID VARCHAR(5) รหัสลูกคา C0001 
D_STARTDATE DATE(3) วันท่ีเร่ิมโครงการ 2011-01-01 
D_FINISHDATE DATE(3) วันท่ีส้ินสุดโครงการ 2011-12-31 
D_DUEDATE DATE(3) วันท่ีส้ินสุดสัญญา 2011-12-31 
CREATE_BY VARCHAR(50) ผูสรางโครงการ PM@lannasoftworks.com 
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6) ตารางขอมูลประเภทกลุมผูใชงานในโครงการ 

เปนตารางท่ีเก็บขอมูลประเภทกลุมผูใชงานในโครงการ ตามตาราง 4.11 
ตาราง 4.11 รายละเอียดตารางขอมูลประเภทกลุมผูใชงานในโครงการ 

ช่ือตาราง PROJECTROLES 
คียหลัก PROJECT_ID, ROLES_ID 
คียนอก PROJECT_ID ตารางอางอิง PROJECT 
คียนอก ROLES_ID ตารางอางอิง ROLES 

ช่ือขอมูล ชนิดขอมูล (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 
PROJECT_ID VARCHAR(7) รหัสโครงการ 

 
P110101 

ROLES_ID VARCHAR(5) รหัสกลุมประเภท
ผูใชงาน 

R0001 

 
7) ตารางขอมูลสมาชิกในโครงการ 

เปนตารางท่ีเก็บขอมูลสมาชิกในโครงการในโครงการ ตามตาราง 4.12 
ตาราง 4.12 รายละเอียดตารางขอมูลสมาชิกในโครงการ 

ช่ือตาราง PROJECTROLESUSER 
คียหลัก PROJECT_ID, USER_EMAIL, ROLES_ID 
คียนอก PROJECT_ID ตารางอางอิง PROJECT 
คียนอก USER_EMAIL ตารางอางอิง USER 
คียนอก ROLES_ID ตารางอางอิง ROLES 

ช่ือขอมูล ชนิดขอมูล (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 
PROJECT_ID VARCHAR(7) รหัสโครงการ P110101 
USER_EMAIL VARCHAR(50) รหัสบัญชีรายช่ือ Prathompong@lann

asoftworks.com 
ROLES_ID VARCHAR(5) รหัสกลุมประเภท

ผูใชงาน 
R0001 
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8) ตารางขอมูลประเภทกลุมเอกสารในโครงการ 

เปนตารางท่ีเก็บขอมูลประเภทกลุมเอกสารในโครงการ ตามตาราง 4.13 
ตาราง 4.13 รายละเอียดตารางขอมูลประเภทกลุมเอกสารในโครงการ 

ช่ือตาราง PROJECTDOCUMENTTYPE 
คียหลัก PROJECT_ID, DOCUMENTTYPE_ID 
คียนอก PROJECT_ID ตารางอางอิง PROJECT 
คียนอก DOCUMENTTYPE_ID ตารางอางอิง DOCUMENTTYPE 

ช่ือขอมูล ชนิดขอมูล (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 
PROJECT_ID VARCHAR(7) รหัสโครงการ P110101 
DOCUMENTTYPE_ID VARCHAR(6) รหัสกลุมประเภท

เอกสาร 
DT0001 

 
9) ตารางขอมูลสิทธ์ิการเขาถึงเอกสาร 

เปนตารางท่ีเก็บขอมูลสิทธ์ิการเขาถึงเอกสาร ตามตาราง 4.14 
ตาราง 4.14 รายละเอียดตารางขอมูลสิทธ์ิการเขาถึงเอกสาร 

ช่ือตาราง PROJECTDOCUMENTTYPEPERMISSION 

คียหลัก PROJECT_ID, ROLES_ID, DOCUMENTTYPE_ID 

คียนอก PROJECT_ID ตารางอางอิง PROJECT 

คียนอก ROLES_ID ตารางอางอิง ROLES 

คียนอก DOCUMENTTYPE_ID ตารางอางอิง DOCUMENTTYPE 

ช่ือขอมูล ชนิดขอมูล (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 
PROJECT_ID VARCHAR(7) รหัสโครงการ P110101 
ROLES_ID VARCHAR(5) รหัสกลุมประเภท

ผูใชงาน 
R001 

DOCUMENTTYPE_ID VARCHAR(6) รหัสกลุมประเภท
เอกสาร 

DT0001 

 



45 
 

10) ตารางขอมูลเอกสารโครงการ 
เปนตารางท่ีเก็บขอมูลเอกสารโครงการ ตามตาราง 4.15 

ตาราง 4.15 รายละเอียดตารางขอมูลเอกสารโครงการ 
ช่ือตาราง DOCUMENT 
คียหลัก DOCUMENT_ID 
คียนอก PROJECT_ID ตารางอางอิง PROJECTDOCUMENTTYPEPER

MISSION 
คียนอก ROLES_ID ตารางอางอิง PROJECTDOCUMENTTYPEPER

MISSION 
คียนอก DOCUMENTTYPE_ID ตารางอางอิง PROJECTDOCUMENTTYPEPER

MISSION 
ช่ือขอมูล ชนิดขอมูล (ไบต) คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

DOCUMENT_ID VARCHAR(11) รหัสเอกสาร D1101010001 
DOCUMENT_NAME VARCHAR(100) ช่ือเอกสาร Requirement.docx 
DOCUMENT_PATH VARCHAR(100) ตําแหนงจัดเกบ็ไฟล \Document\201101

01\ 
CREATEDATE DATETIME(8) วันท่ีสรางเอกสาร 2011-01-01 

00:00:00 
CREATE_BY VARCHAR(50) ผูสรางเอกสาร Prathompong@lann

asoftworks.com 
UPDATEDATE DATETIME(8) วันแกไขเอกสาร 2011-01-01 

00:00:00 
UPDATE_BY VARCHAR(50) ผูแกไข Prathompong@lann

asoftworks.com 
PROJECT_ID VARCHAR(7) รหัสโครงการ P110101 
ROLES_ID VARCHAR(5) รหัสกลุมประเภท

ผูใชงาน 
R0001 

DOCUMENTTYPE_ID VARCHAR(6) รหัสกลุมประเภท
เอกสาร 

DT0001 

 



46 
 

11) ตารางขอมูลประวัติเอกสารโครงการ 
เปนตารางท่ีเก็บขอมูลประวัติเอกสารโครงการ ตามตาราง 4.16 

ตาราง 4.16 รายละเอียดตารางขอมูลประวัตเิอกสารโครงการ 
ช่ือตาราง DOCUMENTTRACNSACTION 
คียหลัก DOCUMENTTRACNSACTION_ID 
คียนอก DOCUMENT_ID ตารางอางอิง DOCUMENT 
คียนอก USER_EMAIL  USER 

ช่ือขอมูล ชนิดขอมูล 
(ไบต) 

คําอธิบาย ตัวอยางขอมูล 

DOCUMENTTRACNSACTION _ID VARCHAR(11) รหัสเอกสาร L1101010001 
DOCUMENT_ID VARCHAR(11) รหัสเอกสาร D1101010001 
DOCUMENT_COMMENT VARCHAR(100) รายละเอียด Update Document 
DOCUMENT_STATUS CHAR(1) สถานะเอกสาร 1 
DOCUMENT_DATE DATETIME(8) วันแกไข

เอกสาร 
2011-01-01 
00:00:00 

USER_EMAIL VARCHAR(50) ผูแกไข Prathompong@lan
nasoftworks.com 

 
อธิบายสถานะเอกสาร (DOCUMENT_STATUS) ไดดังน้ี 

 1 คือ ไมมีผูใชงานเอกสารนี้อยู 
 2 คือ มีผูใชงานเอกสารนี้อยู 
 3 คือ เอกสารถูกลบท้ิง 


