
 
บทที่ 3 

การวิเคราะห ออกแบบระบบและฐานขอมูล 
 
 เปาหมายของการพัฒนาส่ือการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชาภาษาไทย โรงเรียนมวงไข
พิทยาคมจังหวัดแพร คือเพื่อเพิ่มเติมส่ือการเรียนใหแกนักเรียนและเพิ่มเติมส่ือการสอนใหแก
อาจารยผูสอน ดังนั้นการออกแบบระบบจึงตองคํานึงถึงองคประกอบพ้ืนฐานภายในระบบที่จะใช
ในการนําเสนอ และการจัดการเนื้อหาบทเรียน เพื่อทําใหผูท่ีนําระบบนี้ไปใชสามารถนําไปใชงาน
ใหเกิดประโยชนสูงสุดได ซ่ึงไดนําขอมูลตาง ๆ ท่ีรวมรวมไดมาวิเคราะหและออกแบบระบบดังนี้ 
 
3.1 การวิเคราะหระบบ 
 3.1.1 วิเคราะหระบบงานเดิม  

ผูศึกษาไดศึกษาและวิเคราะหระบบการทํางานแบบเดิมในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
โรงเรียนมวงไขพิทยาคมจังหวัดแพร ซ่ึงมีการทํางานแบงเปน 2 สวน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
   1. สอนในหองเรียน เปนการสอนเนื้อหาวิชาในสาระท่ี 1 – 4 คือ สาระท่ี 1 ดาน
การอาน สาระที่ 2 การเขียน สาระท่ี 3 การฟง การดูและการพูด สาระท่ี 4 หลักการใชภาษา 
ตามลําดับ เปนหลัก สวนการเรียนการสอนในสาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรมจะมีการสอนใน
หองเรียนควบคูไปกับการใชซีดีรอมชวยสอน 

2. สอนโดยใชซีดีรอมใหนักศึกษายืมมาทําในหองคอมพิวเตอรของโรงเรียน      
จะเปนการสอนในสาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม เปนหลัก 

3.1.2 ปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบงานปจจุบัน 
  1. มีการทํางานท่ีซํ้าซอนกัน ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยดานวรรณคดีและ
วรรณกรรม คือ มีท้ังการสอนในหองเรียนและใหนักเรียนยืมซีดีรอมไปศึกษาเองอีกคร้ัง เนื่องจาก
ทางโรงเรียนมีนโยบายใหนักเรียนเปนศูนยกลางในการเรียนการสอน แตอาจารยผูสอนเล็งเห็นวา
เม่ือใหนักเรียนไปศึกษาซีดีรอมเองแลวการวัดผลทําไดยาก อาจารยผูสอนจึงสอนในหองบางสวน
แลวใหนักเรียนไปศึกษาในซีดีรอมดวย 
  2. การเรียนโดยใชซีดีรอมนักเรียนไมสามารถยืมไปนอกโรงเรียนได และยังมี
กําหนดเวลาในการคืนซีดีรอมอีกดวย จึงทําใหนักเรียนสวนใหญหาเวลาวางท่ีจะทําการเรียนโดยใช 
ซีดีรอมไดยาก 
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  3. การเรียนโดยใชซีดีรอมนักเรียนไมสามารถดูคะแนนยอนหลังได 
  4. อาจารยไมสามารถสรางบทเรียนเองไดในซีดีรอมจึงเปนการยากท่ีจะนํามาใช
งานในรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ียังไมมีการเรียนโดยใชซีดีรอม 
  5. ซีดีรอม เกิดการเสียหาย และสูญหายไดงายเม่ือนักเรียนยืมไปแลวไมเก็บรักษา
ไวอยางดี 
  6. การคนหาซีดีรอมทําไดยาก เนื่องจากมีเปนจํานวนมาก 
  7. ส้ินเปลืองงบประมาณในการส่ังทํา และเก็บรักษาซีดีรอม 
  8. ไมสามารถแกไขเนื้อหาในซีดีรอมได 

3.1.3 ความตองการของผูใช 
  จากปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาว กลุมคณาจารยและผูบริหารจึงมีแนวคิดท่ีจะนําระบบ
สารสนเทศมาชวยจัดการเรียนการสอน คือ ใหมีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส 
หรืออี-เลิรนนิงข้ึน เพื่อตอบสนองความตองดังนี้ 
  1. สามารถสราง และแกไขบทเรียนไดดวยตนเอง 

2. สามารถสราง และแกไขแบบทดสอบอยางงายดวยตนเอง 
  3. คนหาขอมูลไดงาย และรวดเร็ว 
  4. ตองการลดคาใชจายในการเก็บรักษาซีดีรอม 
  5. ตองการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาใชงาน 
  6. นักเรียนสามารถเรียนไดทุกท่ีทุกเวลา 
  7. สามารถดูรายงานคะแนนของนักเรียนได 
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3.2 การออกแบบระบบ 
 การออกแบบระบบ เปนกระบวนการท่ีแสดงใหเห็นถึงข้ันตอนการทํางานท่ีเกิดข้ึนใน
ระบบและการเคล่ือนท่ีของขอมูลจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง ซ่ึงการออกแบบระบบคร้ังนี้ผูพัฒนาได
เลือกใชวิธีการออกแบบ โดยใชแผนผังบริบทและแผนผังกระแสการไหลของขอมูล (Context 
Diagram and Data Flow Diagram) ซ่ึงมีสัญลักษณดังตารางท่ี 3.1 
 

ตารางท่ี 3.1 สัญลักษณท่ีใชในแผนผังบริบทและแผนผังกระแสการไหลขอมูล 
 
สัญลักษณ ชื่อ-ความหมาย 

 

สัญลักษณแทนส่ิงท่ีอยูนอกระบบ (Entity) หมายถึง ช่ือของส่ิง
หนึ่ง เชน ฐานขอมูล 

 

สัญลักษณแทนส่ิงท่ีเก็บขอมูล (Data Store) และมีช่ือกํากับ 

 

สัญลักษณแทนการประมวลผล (Process) 

 

ทิศทางการไหลของขอมูล (Data Flow) 
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รูปท่ี 3.1 แสดงแผนผังบริบทของ “การพัฒนาระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส สําหรับรายวิชา
ภาษาไทย ของโรงเรียนมวงไขพิทยาคม จ.แพร” 
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รูปท่ี 3.2 แสดงแผนผังการไหลของขอมูลระดับ 0 ของระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส สําหรับ
รายวิชาภาษาไทย โรงเรียนมวงไขพิทยาคม จ.แพร 
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รูปท่ี 3.3 แสดงแผนผังความสัมพันธระหวางเอนทิต ีของระบบการเรียนอิเล็กทรอนกิส สําหรับ
รายวิชาภาษาไทย โรงเรียนมวงไขพิทยาคม จ.แพร 

 
3.3 การออกแบบฐานขอมูล 

ในการออกแบบโปรแกรมการพัฒนาระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส สําหรับรายวิชา
ภาษาไทย ไดออกแบบใหมีตารางสําหรับเก็บขอมูลของระบบนี้โดยใชฐานขอมูล MySQL ใน
ฐานขอมูลชื่อ db_elearning โดยแบงออกเปน 15 ตาราง ซ่ึงมีช่ือและหนาท่ี ดังตารางท่ี 3.2 

 
ตารางท่ี 3.2 แสดงช่ือและหนาท่ีของตารางในฐานขอมูล 

ลําดับท่ี ชื่อตาราง หนาท่ี 
1 user เก็บขอมูลผูใชงาน 
2 notice เก็บขอมูลขาวประกาศ 
3 status เก็บขอมูลสถานะผูใชงาน 
4 frontpage เก็บขอมูลหนาแรกเว็บไซต 
5 menu เก็บขอมูลชื่อเมนู 
6 subject เก็บขอมูลชื่อวิชา 
7 sub_subject เก็บขอมูลหมวดหมูบทเรียน 
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ลําดับท่ี ชื่อตาราง หนาท่ี 
8 chapter เก็บขอมูลหัวขอบทเรียน 
9 content เก็บขอมูลเนื้อหาบทเรียน 
10 practice เก็บขอมูลแบบทดสอบ 
11 score เก็บขอมูลคะแนนของนักเรียน 
12 webboard_qu เก็บขอมูลกระทูเว็บบอรด 
13 webboard_ans เก็บขอมูลคําตอบกระทูเว็บบอรด 
14 rude เก็บขอมูลคําหยาบ 
15 user_use เก็บขอมูลการใชงานระบบของผูใช 

 
รายละเอียดของตารางตางๆ ในฐานขอมูล แสดงดังตอไปนี้ 

1) ตาราง user เก็บขอมูลผูใชงานในระบบ 
เปนตารางท่ีใชเก็บขอมูลผูใชงานในระบบซ่ึงในระบบมีผูใชงานท้ังหมด 3 ระดับ คือ

นักเรียน อาจารย และผูดูแลระบบ ซ่ึงมีหมายเลขผูใชเปนคียหลัก โดยมีการเก็บขอมูลรายละเอียด
ท้ังหมดประกอบดวย 17 เขตขอมูล ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3.3 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง user 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 
(ไบต) 

ความหมาย ตัวอยาง 

us_id auto_increment 4 ลําดับผูใช 5 
usern varchar 255 ช่ือเขาใชงานระบบ taeman 
passw varchar 50 รหัสเขาใชงานระบบ tae635078 
frontname varchar 100 คํานําหนาช่ือ นาย 
firstname varchar 255 ช่ือ เสฐียรพงษ 
surname varchar 255 นามสกุล สุกิน 
address varchar 50 บานเลขท่ี 166 
moo varchar 20 หมู 1 
tumbon varchar 200 ตําบล หนองมวงไข 
aumper varchar 200 อําเภอ หนองมวงไข 
province varchar 100 จังหวัด แพร 
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ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 
(ไบต) 

ความหมาย ตัวอยาง 

class1 varchar 10 ช้ัน Null 
room varchar 10 หอง Null 
tel varchar 20 หมายเลขโทรศัพท 054-635078 
email varchar 30 จดหมายอิเล็กทรอนิกส tae_man@hotmail.com 
status int 4 หมายเลขสถานะผูใช 3 
come_date datetime 8 วันเวลาท่ีเขาใชงานคร้ัง

ลาสุด 
08/23/2007 - 23:23:57 

 
2) ตาราง notice เก็บขอมูลขาวประกาศ 

เปนตารางท่ีใชเก็บขอมูลขาวประกาศ ซ่ึงมีหมายเลขขาวประกาศ และหมายเลขประจําตัว
อาจารยเปนคียหลัก โดยมีการเก็บขอมูลรายละเอียดท้ังหมดประกอบดวย 6 เขตขอมูล ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3.4 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง notice 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 
(ไบต) 

ความหมาย ตัวอยาง 

notice_id auto_increment 4 ลําดับขาวประกาศ 1 
us_id int 4 ลําดับผูกรอกขอมูล 3 
headline varchar 255 หัวขอขาวประกาศ ขาวประกาศ 
detail text 65535 รายละเอียดขาวประกาศ <div align="center"><font 

color="#cc6666"> 
ใหนักเรียนทุกคนท่ีเรียน
วิชาภาษาไทยเขามาเรียน
เนื้อหาดานวรรณคดีไทยท่ี
เว็บนี้ดวยคะ</font></div> 

start_date date 3 วันท่ีลงขาวประกาศ 08-12-2007 
end_date date 3 วันสุดทายท่ีลงขาว

ประกาศ 
08-25-2007 
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3) ตาราง status เก็บขอมูลสถานะผูใชงาน 
เปนตารางท่ีใชเก็บขอมูลสถานะผูใชงานในระบบ ซ่ึงมีหมายเลขสถานะผูใชงานระบบเปน

คียหลัก โดยมีการเก็บขอมูลรายละเอียดท้ังหมดประกอบดวย 2 เขตขอมูล ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3.5 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง status 
ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 

(ไบต) 
ความหมาย ตัวอยาง 

id auto_increment 4 ลําดับสถานะผูใช 1 
statusDesc varchar 255 ช่ือสถานะผูใช student 
 

4) ตาราง frontpage เก็บขอมูลหนาแรกเว็บไซต 
เปนตารางท่ีใชเก็บขอมูลหนาแรกเว็บไซต ซ่ึงมีหมายเลขหนาแรกเว็บไซตเปนคียหลัก   

โดยมีการเก็บขอมูลรายละเอียดท้ังหมดประกอบดวย 5 เขตขอมูล ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3.6 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง frontpage 
ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 

(ไบต) 
ความหมาย ตัวอยาง 

f_id auto_inc
rement 

4 ลําดับหนาแรก
เว็บไซต 

1 

Marquee text 65535 ขอความตัวหนังสือ
เล่ือน 

:: Welcome to E-Learning System 
:: 

head text 65535 ขอความสวนหัว
ของเว็บไซต 

<div align="center"><p> 
</p><p><font size="5" 
color="#ffffff"><strong>ระบบ E-
Learning วิชาภาษาไทย 
</strong></font></p></div><p 
align="center"><font size="5" 
color="#ffffff"><strong>โรงเรียน
มวงไขพิทยาคม จังหวดัแพร
</strong></font></p> 
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ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 
(ไบต) 

ความหมาย ตัวอยาง 

About_us text 65535 ขอความในหนา
เกี่ยวกับเรา 

<p align="center"><font size="3" 
color="#339999"><strong>
เกี่ยวกับเรา โรงเรียนมวงไขพิทยา
คมมีเนื้อท่ี....ไร มีอาจารยจํานวน....
คน </font></p> 

bcourse text 65535 ขอความในหนา
หลักสูตร 

<p align="center"><font 
size="3"color="#339966"><strong
>หลักสูตร</strong>หลักสูตรวิชา
ภาษาไทย มีมากมายหลายอยาง แต
ในการพัฒนาระบบคร้ังนี้ไดนํา
เนื้อหาดาน "วรรณคดีไทย" มาใช
พัฒนา เนื่องจากเนื้อหาสวนนี้มักจะ
อยูในหนังสือท่ีหาไดยาก หรือเกา 
</font><br /> 

 
5) ตาราง menu เก็บขอมูลชื่อเมนู 

เปนตารางท่ีใชเก็บขอมูลช่ือเมนู ซ่ึงมีหมายเลขชื่อเมนูเปนคียหลัก โดยมีการเก็บขอมูล
รายละเอียดท้ังหมดประกอบดวย 4 เขตขอมูล ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3.7 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง menu 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 
(ไบต) 

ความหมาย ตัวอยาง 

id auto_increment 4 ลําดับช่ือเมนู 19 
status int 4 สถานะของเมนู 4 
menuName varchar 255 ช่ือเมนู Home 
url varchar 255 ช่ือล้ิง index.php 
number int 4 ลําดับท่ีเมนู 1 
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6) ตาราง subject เก็บขอมูลชื่อวิชา 
เปนตารางท่ีใชเก็บขอมูลชื่อวิชา ซ่ึงมีหมายเลขชื่อวิชาเปนคียหลัก โดยมีการเก็บขอมูล

รายละเอียดท้ังหมดประกอบดวย 2 เขตขอมูล ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3.8 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง subject 
ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 

(ไบต) 
ความหมาย ตัวอยาง 

sub_id auto_increment 4 ลําดับช่ือวิชา 1 
sub_name varchar 255 ช่ือวิชา ภาษาไทย 
 

7) ตาราง sub_subject เก็บขอมูลชื่อหมวดหมูบทเรียน 
เปนตารางท่ีใชเก็บขอมูลช่ือหมวดหมูบทเรียน ซ่ึงมีหมายเลขชื่อหมวดหมูบทเรียนเปน     

คียหลัก โดยมีการเก็บขอมูลรายละเอียดท้ังหมดประกอบดวย 3 เขตขอมูล ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3.9 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง sub_subject 
ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 

(ไบต) 
ความหมาย ตัวอยาง 

ss_id auto_increment 4 ลําดับช่ือหมวดหมู
บทเรียน 

1 

sub_id int 4 ลําดับวิชา 1 
ss_name text 65535 ช่ือหมวดหมูบทเรียน วรรณคดีและวรรณกรรม 
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8) ตาราง chapter เก็บขอมูลหัวขอบทเรียน 
เปนตารางท่ีใชเก็บขอมูลหัวขอบทเรียน ซ่ึงมีหมายเลขหัวขอบทเรียนเปนคียหลัก โดยมี

การเก็บขอมูลรายละเอียดท้ังหมดประกอบดวย 3 เขตขอมูล ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3.10 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง chapter 
ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 

(ไบต) 
ความหมาย ตัวอยาง 

chapter_id auto_increment 4 ลําดับขอบทเรียน 2 
ss_id int 4 ลําดับช่ือหมวดหมู

บทเรียน 
1 

chapter varchar 255 ช่ือหัวขอบทเรียน โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ 
 

9) ตาราง content เก็บขอมูลเนื้อหาบทเรียน 
เปนตารางท่ีใชเก็บขอมูลเนื้อหาบทเรียน ซ่ึงมีหมายเลขเนื้อหาบทเรียน และหมายเลขหัวขอ

บทเรียนเปนคียหลัก โดยมีการเก็บขอมูลรายละเอียดท้ังหมดประกอบดวย 7 เขตขอมูล ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3.11 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง content 
ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 

(ไบต) 
ความหมาย ตัวอยาง 

content_id auto_increment 4 ลําดับเนื้อหาบทเรียน 1 
chapter_id int 4 ลําดับหัวขอบทเรียน 4 
sub_chapter text 65535 หัวขอยอยบทเรียน ความเปนมา 
sub_id int 11 หมายเลขวิชา 1 
us_id int 11 หมายเลขผูเพิม่บทเรียน 5 
Class1 int 11 ช้ันที่จะตองเรียน 3 
detail text 65535 เนื้อหา <p><span style="font-

size: 14pt;"> 
บทละครเร่ืองรามเกียรติ์ 
เปนวรรณคดีท่ีไทยรับเคา
โครงเร่ืองม</span></p> 
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10) ตาราง practice เก็บขอมูลแบบทดสอบ 
เปนตารางท่ีใชเก็บขอมูลแบบทดสอบ ซ่ึงมีหมายเลขแบบทดสอบ และหมายเลขเร่ือง

แบบทดสอบเปนคียหลัก โดยมีการเก็บขอมูลรายละเอียดท้ังหมดประกอบดวย 10 เขตขอมูล ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3.12 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง practice 
ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 

(ไบต) 
ความหมาย ตัวอยาง 

pt_id auto_increment 4 ลําดับแบบทดสอบ 3 
chapter_id int 4 ลําดับเร่ืองแบบทดสอบ 4 
us_id int 4 ลําดับผูเพิ่มแบบทดสอบ 5 
question text 65535 คําถาม เหตุการณในขอใดไม

ปรากฏในเร่ือง 
answer varchar 10 คําตอบ 2 
reason text 65535 เหตุผลของคําตอบ Null 
choice1 varchar 255 ตัวเลือกท่ี 1 พระอินทรทูลพระอิศวร

เร่ืองนนทกทํารายเทวดา 
choice2 varchar 255 ตัวเลือกท่ี 2 พระอินทรบอกอุบาย

ปราบนนทกแกพระ
นารายณ 

choice3 varchar 255 ตัวเลือกท่ี 3 พระนารายณสังหาร   
นนทกตามคําส่ังพระ
อิศวร 

choice4 varchar 255 ตัวเลือกท่ี 4 นนทกรายรําตามนาง
สุวรรณอัปสร 
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11) ตาราง score เก็บขอมูลคะแนนนักเรียน 
เปนตารางท่ีใชเก็บขอมูลคะแนนนักเรียน ซ่ึงมีหมายเลขเร่ืองแบบทดสอบ และเลขท่ี

ประจําตัวนักเรียนเปนคียหลัก โดยมีการเก็บขอมูลรายละเอียดท้ังหมดประกอบดวย 6 เขตขอมูล 
ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3.13 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง score 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 
(ไบต) 

ความหมาย ตัวอยาง 

score_id int 4 ลําดับเร่ืองแบบทดสอบ 1 
us_id int 4 ลําดับผูทําแบบทดสอบ 1 
chapter_id int 4 ลําดับเร่ืองแบบทดสอบ 4 
s_before varchar 20 คะแนนกอนเรียน 3 
s_after varchar 20 คะแนนหลังเรียน 3 
date_time datetime 8 วันเวลาท่ีบันทึกคะแนน 08/22/2007 - 02:36:57 
 

12) ตาราง webboard_qu เก็บขอมูลกระทูเว็บบอรด 
เปนตารางท่ีใชเก็บขอมูลกระทูเว็บบอรด ซ่ึงมีหมายเลขกระทูเว็บบอรดเปนคียหลัก โดยมี

การเก็บขอมูลรายละเอียดท้ังหมดประกอบดวย 8 เขตขอมูล ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3.14 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง webboard_qu 
ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 

(ไบต) 
ความหมาย ตัวอยาง 

board_id auto_increment 4 ลําดับกระทู 1 
question varchar 255 คําถาม ทดสอบระบบเว็บบอรด 
detail text 65535 รายละเอียด <div align="left"><p><font 

size="5" color="#009999">
ทดสอบระบบเว็บบอรด ตอบ
และต้ังกระทู 
</font></p></div> 

namer varchar 255 ช่ือผูตั้งกระทู ธีระ นพคน 
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ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 
(ไบต) 

ความหมาย ตัวอยาง 

ip_address varchar 20 หมายเลขไอพี
แอดเดรส 

192.168.16.71 

e_mail varchar 100 อีเมล tae_man@hotmail.com 
date_time date 3 วันท่ีตั้งกระทู 16/08/2007 
counter int 4 นับจํานวนผูเขาชม

กระทู 
21 

 
13) ตาราง webboard_ans เก็บขอมูลการตอบกระทูเว็บบอรด 

เปนตารางท่ีใชเก็บขอมูลการตอบกระทูเว็บบอรด ซ่ึงมีหมายเลขการตอบกระทูเว็บบอรด 
โดยมีการเก็บขอมูลรายละเอียดท้ังหมดประกอบดวย 7 เขตขอมูล ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3.15 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง webboard_ans 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 
(ไบต) 

ความหมาย ตัวอยาง 

ans_id auto_increment 4 ลําดับการตอบกระทู 5 
board_id int 4 ลําดับกระทู 1 
detail text 65535 รายละเอียด ทดสอบอีกทีครับผม 
namer varchar 255 ช่ือผูตอบกระทู tae 
ip_address varchar 20 หมายเลขไอพีแอดเดรส 127.0.0.1 
e_mail varchar 100 อีเมล tae_man@hotmail.com 
date_time datetime 8 วันเวลาที่ตอบกระทู 08/17/2007 : 00:11:25 
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14) ตาราง rude เก็บขอมูลคําหยาบ 
เปนตารางท่ีใชเก็บขอมูลคําหยาบ ซ่ึงมีหมายเลขคําหยาบเปนคียหลัก โดยมีการเก็บขอมูล

รายละเอียดท้ังหมดประกอบดวย 2 เขตขอมูล ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3.16 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง rude 
ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 

(ไบต) 
ความหมาย ตัวอยาง 

rude_id auto_increment 4 ลําดับคําหยาบ 2 
rude_name varchar 255 คําหยาบ ไอ 

 
15) ตาราง user_use เก็บขอมูลการเขาใชงานระบบของผูใช 

เปนตารางท่ีใชเก็บขอมูลการเขาใชงานระบบของผูใช ซ่ึงมีหมายเลขการเขาใชงานระบบ
ของผูใชเปนคียหลัก โดยมีการเก็บขอมูลรายละเอียดท้ังหมดประกอบดวย 5 เขตขอมูล ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3.17 แสดงรายละเอียดโครงสรางของตาราง user_use 

ชื่อฟลด ประเภท ขนาด 
(ไบต) 

ความหมาย ตัวอยาง 

use_id auto_increment 4 ลําดับการเขาใชงาน
ระบบของผูใช 

1 

check_in varchar 200 วันเวลาที่เขาใชงาน 08/31/2007 - 05:33:43 
us_id int 4 รหัสผูใช 14 
check_out datetime 8 วันเวลาที่ออกจากระบบ 08/31/2007 - 05:36:26 
ip_address varchar 20 หมายเลขเคร่ือง 192.168.16.75 
 


