
บทที่ 4 
การออกแบบคลงัข้อมูล 

 
 ระบบธุรกิจชาญฉลาดส าหรับวเิคราะห์งบประมาณเงินรายได ้คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ไดอ้อกแบบโดยใชแ้บบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติซ่ึงมีโครงสร้างรูปดาว สามารถ
แสดงรายละเอียดฐานขอ้มูลดงัน้ี 
 
4.1 การออกแบบแบบจ าลองข้อมูลเชิงมิติ 
 จากการศึกษาโครงสร้างฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลงบประมาณของคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ สามารถน าขอ้มูลเฉพาะท่ีสนใจและจ าเป็นมาใชใ้นการสร้างความสัมพนัธ์
ขอ้มูลใหส้อดคลอ้งกบัแผนภาพกระแสขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 3 แสดงดงัตาราง 4.1 

ตาราง 4.1 ตารางแสดงการน าฐานขอ้มูลเดิมมาใช ้
อ้างองิ ฐานข้อมูลใหม่ ฐานข้อมูลเดิม 

ช่ือตาราง ค าอธิบาย
ตาราง 

ช่ือตาราง ประเภท
ตาราง 

ค าอธิบาย
ตาราง 

D1 Dim_Source มิติแหล่งเงิน TSource_bud Reference ตารางเก็บ
ขอ้มูลแหล่ง
เงิน 

D2 Dim_Plan มิติแผนงาน TPlan Reference ตารางเก็บ
ขอ้มูลแผนงาน 

D3 Dim_Fund มิติกองทุน TFund Reference ตารางเก็บ
ขอ้มูลกองทุน 

D4 Dim_Job มิติงาน/
โครงการ 

TProject Reference ตารางเก็บ
ขอ้มูลงาน/
โครงการ 

D5 Dim_Department มิติหน่วย 
งาน 

TDepartment Reference ตารางเก็บ
ขอ้มูล
หน่วยงาน 
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ตาราง 4.1 ตารางแสดงการน าฐานขอ้มูลเดิมมาใช้ (ต่อ) 
อ้างองิ ฐานข้อมูลใหม่ ฐานข้อมูลเดิม 

ช่ือตาราง ค าอธิบาย
ตาราง 

ช่ือตาราง ประเภท
ตาราง 

ค าอธิบาย
ตาราง 

D6 Dim_Budget_Type มิติงบ
รายจ่าย 

TBudget_type Reference ตารางเก็บ
ขอ้มูลงบ
รายจ่าย 

D7 Dim_Budget_List มิติหมวด
รายจ่าย 

TBudget_category Reference ตารางเก็บ
ขอ้มูลหมวด
รายจ่าย 

TPay Reference ตารางเก็บ
ขอ้มูลรายการ
จ่าย 

D8 Dim_Money_Type มิติประเภท
เงิน 

- - - 

D9 Dim_Time มิติช่วงเวลา - - - 
D10 Fact_Budget ตาราง

ขอ้เทจ็จริง
งบประมาณ
เงินรายได ้

TBudget_mange Master ตารางเก็บ
ขอ้มูลการ
จดัสรร
งบประมาณ 

TBudget_pay Transaction ตารางเก็บ
ขอ้มูลการใช้
จ่ายงบ 
ประมาณ 

 
หมายเหตุ D8 มิติประเภทเงิน และ D9 มิติช่วงเวลา เป็นตารางท่ีไม่ถูกอา้งอิงมาจากฐานขอ้มูล
งบประมาณเดิมของคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยขอ้มูลของทั้งสองตารางน้ีจะเป็น
การสร้างขอ้มูลเขา้ไวใ้นคลงัขอ้มูลโดยตรง 
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 จากตาราง 4.1 สามารถน าตารางท่ีไดจ้ากการสร้างความสัมพนัธ์ต่าง ๆ มาออกแบบ
แบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติ ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูล 2 ประเภท คือ ค่าท่ีตอ้งการวดั และมิติขอ้มูล ดงั
แสดงในตาราง 4.2 

ตาราง 4.2 ค่าท่ีตอ้งการวดัและมิติของขอ้มูล 
ประเภท  ระดับช้ันข้อมูล ตัวอย่างค่าข้อมูล 

มิติหรือมุมมอง(1) แหล่งเงิน 1 แหล่งเงิน เงินบ ารุงโรงพยาบาล 
มิติหรือมุมมอง(2) แผนงาน 1 แผนงาน แผนงานบริการสุขภาพ 
มิติหรือมุมมอง(3) กองทุน 1 กองทุน กองทุนบริการสุขภาพ 
มิติหรือมุมมอง(4) งาน/โครงการ 1 งาน/โครงการ งานบริการรักษาพยาบาล 
มิติหรือมุมมอง(5) หน่วยงาน 1 สังกดั สังกดัโรงพยาบาล 

2 หน่วยงาน งานการพยาบาลผูป่้วยกุมารเวช
ศาสตร์ 

มิติหรือมุมมอง(6) งบรายจ่าย 1 งบรายจ่าย งบด าเนินงาน 
มิติหรือมุมมอง(7) หมวดรายจ่าย 1 หมวดรายจ่าย หมวดค่าใชส้อย 

2 รายการจ่าย ค่าเช่าเคร่ืองช่วยหายใจ 
มิติหรือมุมมอง(8) ประเภทเงิน 1 ประเภทเงิน เงินงบท่ีไดรั้บจดัสรร 
มิติหรือมุมมอง(9) เวลา 1 ปี 2553 

2 ไตรมาส 1 
3 เดือน ตุลาคม 

ค่าท่ีตอ้งการวดั (1) จ านวนเงิน  500,000.00 
 

 จากตาราง 4.2 แสดงใหเ้ห็นถึงค่าท่ีตอ้งการวดัและมิติของขอ้มูล โดยแต่ละมิติจะมี
ระดบัชั้นขอ้มูลต่างระดบักนั ดงัน้ี 
 1) มิติแหล่งเงิน เป็นมิติท่ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งเงินงบประมาณเงินรายไดท่ี้ใชใ้นการ
ด าเนินงาน ซ่ึงมีระดบัขอ้มูล 1 ชั้น เช่น เงินบ ารุงโรงพยาบาล เป็นตน้ 
 2) มิติแผนงาน เป็นมิติท่ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัแผนงาน ซ่ึงเป็นกลุ่มของงานท่ีด าเนินงาน
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้โดยมีระดบัขอ้มูล 1 ชั้น เช่น แผนงานบริการสุขภาพ เป็นตน้ 
 3) มิติกองทุน เป็นมิติท่ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งทรัพยากรเพื่อใชใ้นการด าเนินงานตาม
กิจกรรมหรืองานของแผนงานต่าง ๆ ซ่ึงมีระดบัขอ้มูล 1 ชั้น เช่น กองทุนเพื่อการวจิยั เป็นตน้ 
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 4) มิติงาน/โครงการ เป็นมิติท่ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบังานหรือโครงการของการด าเนินงาน
ตามกิจกรรม ซ่ึงมีระดบัขอ้มูล 1 ชั้น เช่น งานสนบัสนุนการจดัการศึกษา เป็นตน้ 
 5) มิติหน่วยงาน เป็นมิติท่ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัหน่วยงานผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงมีระดบัขอ้มูล 2 
ชั้น คือ แต่ละสังกดัจะประกอบดว้ยหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สังกดัภาควชิา จะประกอบดว้ย ภาควชิา
อายรุศาสตร์ และภาควชิากุมารเวชศาสตร์ เป็นตน้ 
 6) มิติงบรายจ่าย เป็นมิติท่ีแสดงขอ้มูลงบรายจ่ายท่ีใชใ้นการด าเนินงาน ซ่ึงมีระดบัขอ้มูล 1 
ชั้น เช่น งบด าเนินงาน เป็นตน้ 
 7) มิติหมวดรายจ่าย เป็นมิติท่ีแสดงขอ้มูลประเภทของงบประมาณท่ีใชใ้นการด าเนินงาน 
ซ่ึงมีระดบัขอ้มูล 2 ชั้น คือแต่ละหมวดรายจ่ายจะประกอบดว้ยรายการจ่ายต่าง ๆ เช่น หมวดค่าใช้
สอย และหมวดค่าตอบแทน เป็นตน้ 
 8) มิติประเภทเงิน เป็นมิติท่ีแสดงขอ้มูลประเภท ซ่ึงมีระดบัขอ้มูล 1 ชั้น เช่น เงินงบท่ีไดรั้บ
จดัสรร เป็นตน้ 
 9) มิติเวลา เป็นมิติท่ีแสดงขอ้มูลของวนัท่ีเกิดรายการเก่ียวกบังบประมาณ ซ่ึงมีระดบัขอ้มูล 
3 ชั้น ไดแ้ก่ ปี ไตรมาส และเดือน 
 
4.2 รายละเอยีดการออกแบบคลงัข้อมูล 
 จากการออกแบบแบบจ าลองขอ้มูลเชิงมิติ สามารถน ามาออกแบบคลงัขอ้มูลของระบบ
ธุรกิจชาญฉลาดส าหรับวเิคราะห์งบประมาณเงินรายได ้คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ประกอบดว้ยตารางดงัน้ี 

ตาราง 4.3 ตารางเก็บขอ้มูลของระบบธุรกิจชาญฉลาดส าหรับวเิคราะห์งบประมาณเงินรายได ้
ล าดับ ช่ือตาราง ประเภทตาราง รายละเอยีด 

1 Dim_Source ตารางมิติ มิติแหล่งเงินท่ีมีระดบัรายละเอียดถึงช่ือแหล่ง
เงิน 

2 Dim_Plan ตารางมิติ มิติแผนงานท่ีมีระดบัรายละเอียดถึงช่ือ
แผนงาน 

3 Dim_Fund ตารางมิติ มิติกองทุนท่ีมีระดบัรายละเอียดถึงช่ือกองทุน 
4 Dim_Job ตารางมิติ มิติงาน/โครงการท่ีมีระดบัรายละเอียดถึงงาน/

โครงการ 
5 Dim_Department ตารางมิติ มิติหน่วยงานท่ีมีระดบัรายละเอียดถึงช่ือ

หน่วยงาน 
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ตาราง 4.3 ตารางเก็บขอ้มูลของระบบธุรกิจชาญฉลาดส าหรับวเิคราะห์งบประมาณเงินรายได ้(ต่อ)  
ล าดับ ช่ือตาราง ประเภทตาราง รายละเอยีด 

6 Dim_Budget_Type ตารางมิติ มิติงบรายจ่ายท่ีมีระดบัรายละเอียดถึงช่ืองบ
รายจ่าย 

7 Dim_Budget_List ตารางมิติ มิติหมวดรายจ่ายท่ีมีรายละเอียดถึงรายการ
จ่าย 

8 Dim_Money_Type ตารางมิติ มิติประเภทเงินท่ีมีรายละเอียดถึงช่ือประเภท
เงิน 

9 Dim_Time ตารางมิติ มิติเวลา 
10 Fact_Budget ตาราง

ขอ้เทจ็จริง 
ตารางขอ้เทจ็จริงเร่ืองงบประมาณเงินรายได ้

 
 จากตาราง 4.3 ซ่ึงแสดงตารางเก็บขอ้มูลของระบบธุรกิจชาญฉลาดส าหรับวเิคราะห์
งบประมาณเงินรายได ้สามารถอธิบายรายละเอียดของแต่ละตารางไดด้งัน้ี 
 

ตาราง 4.4 แสดงรายละเอียดตารางมิติแหล่งเงิน 
ช่ือตาราง Dim_Source 
ค าอธิบาย ตารางมิติแหล่งเงิน 
คียห์ลกั Source_id 
ช่ือฟิลด ์ ความหมาย ชนิดขอ้มูล ขนาด 

(ไบต)์ 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

Source_id รหสัแหล่งเงิน varchar 2 01 
Source_name ช่ือแหล่งเงิน varchar 30 เงินบ ารุง

โรงพยาบาล 
 

หมายเหตุ การเก็บขอ้มูล Source_id แสดงไดด้งัน้ี 
 รหสั 00 แทนไม่ระบุ 
 รหสั 01 แทนเงินบ ารุงโรงพยาบาล 
 รหสั 02 แทนเงินค่าหน่วยกิต 
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ตาราง 4.5 แสดงรายละเอียดตารางมิติแผนงาน 
ช่ือตาราง Dim_Plan 
ค าอธิบาย ตารางมิติแผนงาน 
คียห์ลกั Plan_id 
ช่ือฟิลด ์ ความหมาย ชนิดขอ้มูล ขนาด 

(ไบต)์ 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

Plan_id รหสัแผนงาน varchar 2 01 
Plan_name ช่ือแผนงาน varchar 60 แผนงานบริการ

สุขภาพ 
 

หมายเหตุ การเก็บขอ้มูล Plan_id แสดงไดด้งัน้ี 
 รหสั 00 แทนไม่ระบุ   รหสั 02 แทนแผนงานบริหารมหาวทิยาลยั 
 รหสั 01 แทนแผนงานบริการสุขภาพ รหสั 03 แทนแผนงานสนบัสนุนวชิาการ 
 

ตาราง 4.6 แสดงรายละเอียดตารางมิติกองทุน 
ช่ือตาราง Dim_Fund 
ค าอธิบาย ตารางมิติกองทุน 
คียห์ลกั Fund_id 
ช่ือฟิลด ์ ความหมาย ชนิดขอ้มูล ขนาด 

(ไบต)์ 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

Fund_id รหสักองทุน varchar 2 01 
Fund_name ช่ือกองทุน varchar 50 กองทุนทัว่ไป 
 

หมายเหตุ การเก็บขอ้มูล Fund_id แสดงไดด้งัน้ี 
 รหสั 00 แทนไม่ระบุ รหสั 06 แทนกองทุนบริการวชิาการ 
 รหสั 01 แทนกองทุนทัว่ไป รหสั 07 แทนกองทุนวจิยั 
 รหสั 02 แทนกองทุนบริการสุขภาพ รหสั 08 แทนกองทุนกิจการนกัศึกษา 
 รหสั 03 แทนกองทุนเพื่อการศึกษา รหสั 09 แทนกองทุนท านุบ ารุงศิลปะวฒันธรรม 
 รหสั 04 แทนกองทุนส ารอง รหสั 10 แทนกองทุนพฒันาบุคลากร 
 รหสั 05 แทนกองทุนสินทรัพยถ์าวร 
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ตาราง 4.7 แสดงรายละเอียดตารางมิติงาน/โครงการ 
ช่ือตาราง Dim_Job 
ค าอธิบาย ตารางมิติงาน/โครงการ 
คียห์ลกั Job_id 
ช่ือฟิลด ์ ความหมาย ชนิดขอ้มูล ขนาด 

(ไบต)์ 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

Job_id รหสังาน/โครงการ varchar 2 02 
Job_name ช่ืองาน/โครงการ varchar 50 งานบริหารทัว่ไป 
 

หมายเหตุ การเก็บขอ้มูล Job_id ยกตวัอยา่งไดด้งัน้ี 
 รหสั 00 แทนไม่ระบุ 
 รหสั 01 แทนงานบริการรักษาพยาบาล  
 รหสั 02 แทนงานบริหารทัว่ไป 
 รหสั 03 แทนงานสนบัสนุนวชิาการเฉพาะสาขาแพทยศาสตร์ 
 รหสั 04 แทนงานบริการหอ้งสมุดและเทคโนโลยี 
 รหสั 05 แทนงานจดัการศึกษา 
 รหสั 06 แทนกิจกรรมทะเบียนและประเมินผล 
 รหสั 07 แทนกิจกรรมบริหารบณัฑิตศึกษา  
  

ตาราง 4.8 แสดงรายละเอียดตารางมิติหน่วยงาน 
ช่ือตาราง Dim_Department 
ค าอธิบาย ตารางมิติหน่วยงาน 
คียห์ลกั Dep_id 
ช่ือฟิลด ์ ความหมาย ชนิดขอ้มูล ขนาด 

(ไบต)์ 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

Dep_id รหสัหน่วยงาน varchar 10 101-0100-0 
Dep_name ช่ือหน่วยงาน varchar 100 งานบริหารงาน

บุคคล 
Belong_id รหสัสังกดั varchar 2 01 
Belong_name ช่ือสังกดั varchar 100 สังกดัส านกังาน

เลขานุการคณะฯ 
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หมายเหตุ (1) การเก็บขอ้มูล Belong_id แสดงไดด้งัน้ี 
  รหสั 01 แทนสังกดัส านกังานเลขานุการคณะฯ 
  รหสั 02 แทนสังกดัภาควชิา 
  รหสั 03 แทนสังกดัโรงพยาบาล 
    ( 2) การเก็บขอ้มูล Dep_id ยกตวัอยา่งไดด้งัน้ี 
  รหสั 101-0000-0 แทนส านกังานเลขานุการคณะฯ 
  รหสั 101-0100-0 แทนงานบริหารงานบุคคล 
  รหสั 200-0100-0 แทนภาควชิากายวภิาคศาสตร์ 
  รหสั 200-0200-0 แทนภาควชิากุมารเวชศาสตร์ 
  รหสั 300-0100-0 แทนแพทยป์ระจ าบา้น 
  รหสั 300-0200-0 แทนงานบริหารโรงพยาบาล 
   

ตาราง 4.9 แสดงรายละเอียดตารางมิติงบรายจ่าย 
ช่ือตาราง Dim_Budget_Type 
ค าอธิบาย ตารางมิติงบรายจ่าย 
คียห์ลกั BudType_id 
ช่ือฟิลด ์ ความหมาย ชนิดขอ้มูล ขนาด 

(ไบต)์ 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

BudType_id รหสังบรายจ่าย varchar 2 01 
BudType_name ช่ืองบรายจ่าย varchar 30 งบบุคลากร 
 

หมายเหตุ การเก็บขอ้มูล BudType_id แสดงไดด้งัน้ี 
 รหสั 00 แทนไม่ระบุ  รหสั 03 แทนงบลงทุน 
 รหสั 01 แทนงบบุคลากร  รหสั 04 แทนงบเงินอุดหนุน 
 รหสั 02 แทนงบด าเนินงาน รหสั 05 แทนงบรายจ่ายอ่ืน 
   

ตาราง 4.10 แสดงรายละเอียดตารางมิติหมวดรายจ่าย 
ช่ือตาราง Dim_Budget_List 
ค าอธิบาย ตารางมิติหมวดรายจ่าย 
คียห์ลกั List_id 
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ตาราง 4.10 แสดงรายละเอียดตารางมิติหมวดรายจ่าย (ต่อ) 
ช่ือฟิลด ์ ความหมาย ชนิดขอ้มูล ขนาด 

(ไบต)์ 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

List_id รหสัรายการจ่าย varchar 7 0010001 
List_name ช่ือรายการจ่าย varchar 255 สมทบเงินสะสม

พนกังาน
มหาวทิยาลยั 
(แผน่ดิน) 

BudPay_id รหสัหมวดรายจ่าย varchar 3 001 
BudPay_name ช่ือหมวดรายจ่าย varchar 60 หมวดเงินเดือน 

 

หมายเหตุ (1) การเก็บขอ้มูล BudPay_id ยกตวัอยา่งไดด้งัน้ี 
  รหสั 000 แทนไม่ระบุ   รหสั 003 แทนหมวดค่าจา้งชัว่คราว 
  รหสั 001 แทนหมวดเงินเดือน  รหสั 004 แทนหมวดค่าตอบแทน 
  รหสั 002 แทนหมวดค่าจา้งประจ า  รหสั 005 แทนหมวดค่าใชส้อย 
    ( 2) การเก็บขอ้มูล List_id ยกตวัอยา่งไดด้งัน้ี 
  รหสั 0000000 แทนไม่ระบุ 
  รหสั 0010001 แทนสมทบเงินสะสมพนกังานมหาวทิยาลยั (แผน่ดิน) 
  รหสั 0020001 แทนค่าจา้งพนกังานมหาวทิยาลยัประจ า 
  รหสั 0030001 แทนค่าจา้งพนกังานมหาวทิยาลยัชัว่คราว 
  รหสั 0030002 แทนค่าจา้งชัว่คราว 
   

ตาราง 4.11 แสดงรายละเอียดตารางมิติประเภทเงิน 
ช่ือตาราง Dim_Money_Type 
ค าอธิบาย ตารางมิติดา้นประเภทเงิน 
คียห์ลกั MoneyType_id 
ช่ือฟิลด ์ ความหมาย ชนิดขอ้มูล ขนาด 

(ไบต)์ 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

MoneyType_id รหสัประเภทเงิน varchar 2 01 
MoneyType_name ช่ือประเภทเงิน varchar 30 เงินจดัสรร 
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หมายเหตุ การเก็บขอ้มูล MoneyType_id แสดงไดด้งัน้ี 
 รหสั 01 แทนเงินงบท่ีไดรั้บจดัสรร 
 รหสั 02 แทนเงินงบท่ีใชจ้ริง 
 

ตาราง 4.12 แสดงรายละเอียดตารางมิติเวลา 
ช่ือตาราง Dim_Time 
ค าอธิบาย ตารางมิติดา้นเวลาการจดัสรรหรือการเบิกจ่ายงบประมาณ 
คียห์ลกั Trans_date 
ช่ือฟิลด ์ ความหมาย ชนิดขอ้มูล ขนาด 

(ไบต)์ 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

Trans_date คียข์องปีเดือนวนั int 4 20081001 
Day_date วนัท่ี datetime 8 10/1/2008 00:00:00 
Month_key คียข์องเดือน int 4 200810 (YYYYM : 

Y=ปี, M=เดือน) 
Quarter_key คียข์องไตรมาส int 4 20084 (YYYYQ : 

Y=ปี, Q=ไตรมาส)  
Current_month เดือนปัจจุบนั smallint 2 10 
Current_quarter ไตรมาสปัจจุบนั smallint 2 4 
Current_year ปีปัจจุบนั smallint 2 2008 
Day_of_week วนัของสัปดาห์ smallint 2 4 
Day_of_month วนัของเดือน smallint 2 1 
Day_of_year วนัของปี smallint 2 275 
Week_of_month สัปดาห์ของเดือน smallint 2 1 
Week_of_quarter สัปดาห์ของไตรมาส smallint 2 0 
Week_of_year สัปดาห์ของปี smallint 2 40 
Month_name ช่ือเดือน nvachar 25 ตุลาคม 
Fiscal_year ปีงบประมาณ smallint 2 2552 
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ตาราง 4.13 แสดงรายละเอียดตารางขอ้เทจ็จริงดา้นงบประมาณเงินรายได้ 
ช่ือตาราง Fact_Budget 
ค าอธิบาย ตารางขอ้เทจ็จริงดา้นงบประมาณเงินรายได ้
คียห์ลกั RowId 
ช่ือฟิลด ์ ความหมาย ชนิดขอ้มูล ขนาด 

(ไบต)์ 
ตวัอยา่งขอ้มูล 

RowId คียข์องแถวขอ้มูล int 4 1 
Source_id รหสัแหล่งเงิน varchar 2 01 
Plan_id รหสัแผนงาน varchar 2 01 
Fund_id รหสักองทุน varchar 2 01 
Job_id รหสังาน/โครงการ varchar 2 02 
Dep_id รหสัหน่วยงาน varchar 10 101-0100-0 
BudType_id รหสังบรายจ่าย varchar 2 01 
List_id รหสัรายการจ่าย varchar 7 0010001 
MoneyType_id รหสัประเภทเงิน varchar 2 01 
Trans_date วนัท่ีเกิดรายการ datetime 8 20081001 
Amount จ านวนเงิน decimal(12,2) 9 350,000.00 
 
4.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างตารางข้อเทจ็จริงและตารางมิติ 
 จากการออกแบบขอ้มูล สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ของตารางในฐานขอ้มูลไดโ้ดยใช้
แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการออกแบบระบบ ดงัตาราง 4.14 

ตาราง 4.14 แสดงสัญลกัษณ์ท่ีใชแ้สดงความสัมพนัธ์ของฐานขอ้มูล 
สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 

 
 

 
 

ใชแ้สดงเอนทิตี (Entity) 
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ตาราง 4.14 แสดงสัญลกัษณ์ท่ีใชแ้สดงความสัมพนัธ์ของฐานขอ้มูล (ต่อ) 
สัญลกัษณ์ ความหมาย 

 

 
 

 
 
ใชแ้สดงแอตตริบิวต ์(Attribute) ของเอนทิตี 

 

 

 

 
 
ใชแ้สดงคียห์ลกั (Primary key) 

 

 
 

 
 

ใชแ้สดงคียน์อก (Foreign key) 

 

 
 

 

ใชแ้สดงความสัมพนัธ์แบบ 1 ต่อ 1 

 

 
 

 

ใชแ้สดงความสัมพนัธ์แบบ 1 ต่อ N 

 

 
 

 

ใชแ้สดงความสัมพนัธ์ของสมาชิกทุกตวัท่ีถูกก าหนดแบบ Strong Entity 

 

 
 

 

ใชแ้สดงความสัมพนัธ์ของสมาชิกทุกตวัท่ีถูกก าหนดแบบ Weak Entity 

 
 ฐานขอ้มูลของระบบธุรกิจชาญฉลาดส าหรับวเิคราะห์งบประมาณเงินรายได ้คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่มีโครงสร้างฐานขอ้มูลในคลงัขอ้มูล ดงัรูป 4.1 
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Dim_Department

PK Dep_id

 Dep_name

 Belong_id

 Belong_name

Dim_Plan

PK Plan_id

 Plan_name

Dim_Budget_Type

PK BudType_id

 BudType_name

Dim_Money_Type

PK MoneyType_id

 MoneyType_name

Dim_Time

PK Trans_date

 Day_date

 Month_key

 Current_month

 Quarter_key

 Current_quarter

 Current_year

 Day_of_week

 Day_of_month

 Day_of_year

 Week_of_month

 Week_of_quarter

 Week_of_year

 Month_name

 Fiscal_year

Fact_Budget

PK RowId

FK1 Trans_date

FK2 Source_id

FK3 Fund_id

FK4 Plan_id

FK5 Job_id

FK6 BudType_id

FK7 List_id

FK8 Dep_id

FK9 MoneyType_id

 Amount

Dim_Budget_List

PK List_id

 List_name

 BudPay_id

 BudPay_name

Dim_Source

PK Source_id

 Source_name

Dim_Fund

PK Fund_id

 Fund_name

Dim_Job

PK Job_id

 Job_name

 
 

รูป 4.1 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตารางขอ้เทจ็จริงและตารางมิติ 
 


