
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ก 

ขอมูลวิธใีชบริการ 
 
1.ขอมูลรานคา  
 รานเชาหนังสือออนไลน เปนรานคาท่ีพัฒนาข้ึนมาเพื่อใหผู ท่ีสนใจจะเชาหนังสือ
สามารถใชบริการไดบนเว็บไซต www.cartoonsbook.com เหมือนรานคาจริงท่ัวไปโดยผูใชบริการ
เม่ือเลือกสินคาและโอนเงินผานบัญชีธนาคารแลว ทางรานจะสงหนังสือใหทางระบบไปรษณีย 
และเม่ือครบกําหนดการสงคืนแลวใหผูใชบริการจัดสงคืนมายังรานหนังสือทางไปรษณียเชนกัน 
(รายละเอียดดูไดจากวิธีใชบริการ ) 
 ในสวนของท่ีเก็บหนังสือต้ังอยูท่ี 90/90 ม.13 ต.บอแฮว อ.เมือง จ.ลําปาง รหัสไปรษณีย 
52100 หมายเลขโทรศัพท 054219397 หรือ 0819509627 Email : admin@cartoonsbook.com 
 
2. วิธีการใชบริการ มีขอกําหนดดังตอไปนี้ 
 2.1 เชาหนังสือไดตอ 1 คร้ัง ในวงเงินของราคาเชาคิดรวมกันตองมากกวา 250 บาท ใน
จํานวนหนังสือกี่เลมก็ได 
 2.2 เชา 1 คร้ัง คิดระยะเวลาในการเชา 14 วัน นับจากวันท่ีทางรานสงให ถึงวันท่ีผูใช 
บริการสงคืน โดยถือวันเวลาจากการประทับดวงตราไปรษณียเปนสําคัญ  
 2.3  หากผูเชาจัดสงเกินเวลาจะคิดคาปรับเปนจํานวนวัน วันละ 5 บาท ตอจํานวนหนังสือ 
1 เลม  
 2.4 หากผูเชาประสงคจะเชาหนังสือตอใหแจงกอนลวงหนาอยางนอย 1 วัน และจะคิด
คาบริการตอเปนวันละ 3 บาทตอหนังสือ 1 เลมจนกวาจะสงคืน แตไมเกิน 7 วัน  
 2.5 ผูใชบริการสามารถ ใชกลองพัสดุไปรษณียกลองเดิมในการนําสงคืนแกราน โดย 
ทางรานจะพิมพ ช่ือ และที่อยู รวมไวในกลอง ผูใชบริการ เพียงแตนํามาติดทับตรงท่ีอยูผูรับหนา
กลอง เทานั้น 
 2.6 หลังจากผูใชบริการทํารายการสินคาจากหนาเว็บเสร็จและยืนยัน การส่ังซ้ือแลวจะ 
ตองรอการอนุมัติจากพนักงานของรานกอนโดยจะตอบกลับสถานการณส่ังเชาทางหนาเว็บและทาง
อีเมล  
 2.7  หลังจากผูใชบริการไดรับการอนุมัติจากทางรานแลวใหผูใชบริการ โอนเงินผานบัญ- 
ชีธนาคารของทางรานท่ีใหไปทางอีเมล  
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 2.8 การโอนเงินใหโอนเงินเขาอยางตํ่าคร้ังละ 500 บาท ตอ 1 คร้ัง หลังจากโอนเงินเสร็จ
แลวให แจงการโอนเงินทางหนาเว็บ ทันทีโดยสงไฟลภาพหลักฐานการโอนเงินเขามาในหนาเว็บ 
แจงโอนเงิน หลังจากนั้นทางรานจะไดทําการจัดสงหนังสือใหทันทีในเวลาทําการของไปรษณีย  
 2.9 หากผูใชบริการจะ เชาหนังสือในคร้ังตอไปตอง ดําเนินการดังตอไปนี้ 
  - จัดสงหนังสือคืนทางไปรษณีย โดยสามารถแจงการสงหนังสือทางหนาเว็บได
ทันที โดยแนบไฟลภาพหลักฐานการคืนหนังสือ ( ใบเสร็จการสงจากไปรษณีย ) หากทางรานหาก
ไดรับแจงการสงคืนจะพิจารณาใหเชาหนังสือในคร้ังตอไปโดยไมรอหนังสือชุดเดิมมาถึงราน  
  - ผูใชบริการตองโอนเงินเขาบัญชีธนาคารโดยใหมีวงเงินเหลือของผูใชบริการ
อยางตํ่า 500 บาท สําหรับการเชาคร้ังตอไป (ผูเชาอาจโอนเงินคร้ังมากกวาอยางตํ่า500 บาทไดไม
จํากัดจํานวนเงิน)โดยทางรานจะแจงวงเงินของทานใหทราบทางอีเมล  หรือสามารถคํานวณไดจาก
สรุปการเชาแตละคร้ังบนหนาเว็บ  
 2.10 หากหนังสือสูญหายหรือชํารุดจนไมสามารถซอมแซมไดทางรานขอหักคาใชจาย
จากเงินในบัญชีของผูใชบริการจํานวน 60 % จากราคาหนังสือตามปกหนังสือ   
3. คําถามท่ีพบบอย 
 3.1 หากผูใชบริการสงหนังสือกอนกําหนดทางรานจะมีสิทธิพิเศษอะไรบางแก 
ผูใชบริการ 
 ตอบ  ทางรานจะเก็บขอมูลการสงเอาไว หากการยืมคร้ังตออาจสงเกินเวลาก็จะใชขอมูล
จํานวนวันท่ีเหลือจากการสงคร้ังกอนนํามาบวกเพ่ิมใหเพื่อท่ีจะไมใหผูใชบริการเสียคาปรับ เชน 
ผูใชบริการจัดสงหนังสือในวันท่ี 13 ซ่ึงคืนกอนกําหนด 1 วัน ทางรานเก็บขอมูลจํานวนวันไว 1 
หากคร้ังตอไปผูใชบริการจัดสงหนังสือคืนลาชาไป 1 วัน ทางรานก็จะนําวันท่ีเหลือ 1 วันมาเพิ่มให 
กับผูใชบริการ  ผูใชบริการ ก็จะไมตองเสียคาปรับแตอยางใด จํานวนวันท่ีเหลือจากการสงกอน
กําหนดนี้จะเก็บสะสมไว เร่ือย ๆ หากสะสมไวไดจํานวน 14 วันผูใชบริการสามารถยืมหนังสือฟรี
ได 1 คร้ังโดยใหในวงเงิน 200 บาท   
 3.2 หากผูใชบริการสงหนังสือมาใหกับทางรานแลวแตหนังสือ สูญหายระหวางการสง
ทางรานจะดําเนินการอยางไรกับผูใชบริการ 
 ตอบ หากทางรานพิสูจน ไดวาเกิดสูญหายระหวางการจัดสง(จากท่ีทําการไปรษณีย) ทาง
รานจะไมทําการหักเงินของผูใชบริการ โดยจะเปนผูรับผิดชอบติดตามจากทางไปรษณียเอง
(จําเปนตองขอขอมูลจากผูใชบริการ)  ลูกคาสามารถใชบริการของรานไดตามปกติ  
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 3.3 ทางรานนับระยะเวลาการสงจากวันท่ีรานสงหนังสือมาให หากหนังสือสงถึงลูกคาชา
เกิน 2-3 วัน ทางรานจะเพิ่มจํานวนวันในการเชาใหกับผูใชบริการหรือไม 
 ตอบ  ทางรานเห็นวาหากหนังสือถึงมือผูใชบริการชาจริงทางรานอาจเพิ่มจํานวนวันเชา
แกลูกคาได ท้ังนี้ตองดูหลักฐานขอมูลจากผูใชบริการประกอบการตัดสินใจเพิ่มจํานวนวันให 
 3.4  ผูใชบริการสามารถทําซํ้าหนังสือท่ีเชาไวเพื่ออานในระบบติจิตอลไดหรือไม  
 ตอบ ทางรานไมแนะนําใหดําเนินการดังนั้นเพราะอาจมีความผิดในกฎหมายลิขสิทธ์ิ ได 
ประกอบกับทานจะเสียเวลาไปกับการทําซํ้าโดยเสียเปลาซ่ึงมักจะใชเวลานาน ไมคุมคา  
 3.5 หากผูใชบริการประสงคจะซ้ือหนังสือบางเลมภายในรานโดยไมตองการเชาจะทําได
หรือไม 
 ตอบ ทางรานจะไมใหผูใชบริการซ้ือหนังสือจากในราน หากผูใชบริการตองการซ้ือ
หนังสือเลมใดทางรานจะติดตอหรือมีคําแนะนําใหโดยไมคิดคาใชจาย  
 หากผูใชบริการทานใดมีคําถามเพ่ิมเติมใหติดตอมาไดทาง สวนการติดตอราน ทางราน
จะตอบใหทางอีเมล และเอามาเพ่ิมเติมในสวนของคําถามท่ีพบบอยตอไป 



 

ภาคผนวก ข 

คูมือการติดต้ังระบบ 
 

ข้ันตอนในการสงไฟลท้ังหมดของระบบรานเชาหนังสือออนไลนไปยังโฮสตมี ดังนี้ 
 
ขั้นตอนท่ี 1 ทําการเปดโปรแกรม CuteFTP 8 Professional โดยการเลือก Start > All 

Programs > GlobalSCAPE > CuteFTP Professional > CuteFTP 8 Professional ดังรูป ข.1 
 

 
รูป ข.1  แสดงหนาจอการเปดโปรแกรม CuteFTP 8 Professional 



ขั้นตอนท่ี 2.   เม่ือเปดโปรแกรมข้ึนมาจะพบ Popup ดังภาพ โปรแกรมสามารถใชงานได 
30 วัน   หลังจากปุม Wait หายไปกด Continue หลังจากนั้นจะมี Popup ข้ึนมาอีกคร้ัง ใหกด Cancel 
และกด Yes เพื่อออกจากสวนดังกลาว จะมี Popup Tip of the Day ใหดําเนินการนําเคร่ืองหมายถูก 
(Show tips on startup) ออก และกด Close ดังรูป รูป ข.2   

 

 
รูป ข.2  แสดงหนาจอแจงเตือนการใชงานของโปรแกรม CuteFTP 8 Professional 

 
ขั้นตอนท่ี 3 คลิกขวาในสวนกรอบทางซายดังภาพ เลือก New > FTP Site. หรือกด Ctrl+N 

ดังรูป ข.3 
 

 
รูป ข.3  แสดงหนาจอการเปดหนากรอกขอมูลของโฮสต 
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ขั้นตอนท่ี 4.  กรอกขอมูล ตางๆ ท่ีไดรับจากระบบ และตัง้คาดังภาพ และ กด Connect ดัง
รูป ข.3 

 

รูป ข.4 แสดงหนาจอสวนกรอกขอมูลของโฮสต 

 
สวนการทํางานของโปรแกรม CuteFTP 8 Professional อางอิงขอมูลตามตัวเลขดังรูป ข.5  
A. ฝง Local หรือ Directory บนเคร่ืองของเรา 
B. Directory ฝง Server 
C. แสดงการดาํเนินการ Command โดยโปรแกรม 
D. แสดงสถานะการดาํเนินการอับโหลด ดาวนโหลด 
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รูป ข.5  แสดงหนาจอสวนการทํางานของโปรแกรม CuteFTP 8 Professional 

 
ขั้นตอนท่ี 5.  โฟลเดอรหลักสําหรับการ Upload File บน Server คือ Public_html ใหเขาไป

ยังโฟลเดอร Public_html และทําการอัพโหลดไฟล หรือโฟลเดอรท่ีตองการ โดยจับลากไฟลหรือ
โฟลเดอรท่ีตองการลากไปใสทางฝงขวา หรือดาวนโหลด จับลากจากฝงขวามาซาย   ดังรูป ข.6 

 
รูป ข.6  แสดงหนาจอการ Upload และ Download  
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ขั้นตอนท่ี 6 การ Move Edit Rename Delete ต้ังคา Permission หรือ Chmod ไฟลและ
โฟลเดอร โดยทําการคลิกขวาท่ีไฟลหรือโฟลเดอรท่ีตองการ ทําการเลือก ตามความตองการดังรูป 
ข.7 

 

 
รูป ข.7  แสดงเมนูในการจัดการไฟลและโฟลเดอร 

 
ขั้นตอนท่ี 7.  การตั้ง Permission หรือ Chmod เลือก Properties/CHMOD ทําการต้ังคาตาม

ตองการ แลวทําการกดปุม OK ดังรูป ข.8 
 

 
รูป ข.8  แสดงการกําหนดการตั้ง Permission หรือ Chmod ของไฟลและโฟลเดอร 
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หมายเหตุ 
- ผูใชควรศึกษาขอมูลเกี่ยวกับคา Permission เหลานี้อยางเขาใจ เพราะสามารถปรับต้ังคา

ไดตามความเหมาะสมปลอดภัยตอเว็บไซตและระบบ 
- ไมควรทําการต้ังคา 777 ท้ังหมด เพราะอาจทําใหผูไมประสงคดีทําการแกไขเว็บไซต 

(Hack) ได 
สามารถต้ังคาเปน 777 เพื่ออนุญาตให เขียน อาน และจัดการได 

 
ขั้นตอนท่ี 8.  การเปนการนําเขาฐานขอมูล ซ่ึงจะใหการนําเขาไฟลนามสกุล .sql ซ่ึงติดต้ัง

บน phpMyAdmin โดยเขาไปท่ี http://www.cartoonsbook.com/vhcs2/tools/pma/ แลวเลือก “เขา
จัดการฐานขอมูลดวยระบบ Charset TIS-620” และกรอกชื่อผูใชงานและรหัสผานใหถูกตอง ดังรูป 
ข.9 

 

 
รูป ข.9 แสดงหนาจอของ phpMyAdmin 
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ขั้นตอนท่ี 9.  ทําการสรางฐานขอมูลเปลา เพื่อเตรียมนําเขาตารางท่ีเราไดเตรียมไวแลว ซ่ึง 
ใหใสช่ือฐานขอมูลท่ีตองการจะสราง แลวกดปุม Create โดยระบบนีใ้ชช่ือ Databaseวา 
cartoonsbook ดังรูป ข.10 

 

รูป ข.10 แสดงสวนท่ีสรางฐานขอมูลของ phpMyAdmin 
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ขั้นตอนท่ี 9.  เปนการนําเขาฐานขอมูลท่ีเตรียมไวแลวในรูปแบบของไฟล .sql โดยทําการ
เลือกท่ีเมนู Import ในฐานขอมูลท่ีมีช่ือวา cartoonbooks จากนั้นกดปุม Browse… เพือ่ทําการนําเขา
ไฟล .sql ท่ีไดเตรียมไว จากนั้นกดปุม Open ทําการเปดไฟล จากนัน้กก็ดปุม GO ดังรูป ข.11 

 

 

 
รูป ข.11 การนําไฟล .sql เขาสูฐานขอมูลท่ีไดเตรียมไวแลว 

 
เม่ือทําการนําเขาฐานขอมูลไดสําเร็จแลว ระบบแจงขอความวาไดทําการนําเขาฐานขอมูล

ไดสําเร็จแลวบริเวณดานบนของจอภาพ  และจะปรากฏช่ือตางรางท่ีอยูในฐานขอมูลท้ังหมดทาง
ดานขวาของจอภาพ  ดังรูป รูป ข.12 

 



 

 

97

 
รูป ข.12แสดงหนาจอเม่ือไดทําการนําเขาฐานขอมูลเรียบรอยแลว 

 
จากนั้นสามารถทําการเขาใชระบบโดยเขาไปท่ี URL http://carstoonbook.com  
 

 
รูป ข.13 แสดงหนาจอเว็บไซตระบบเชาหนังสือออนไลน 



 
ภาคผนวก ค 

คูมือการใชงานระบบ 

 

 ในการใชงานระบบรานเชาหนังสือออนไลน ระบบหลัก  2 ระบบ คือ ระบบหนาราน

และระบบหลังราน ซ่ึงระบบหนารานใชสําหรับผูใชบริการในการเชาหนังสือ ระบบหลังรานใช

สําหรับผูดูแลระบบและพนักงาน ซ่ึงแตละระบบจะมีวิธีการใชงานแตกตางกันออกไป ผูศึกษาจึง

จัดทําคูมือการใชงานออกเปน 2 สวน ซ่ึงผูใชงานควรตองศึกษาคูมือวิธีการใชงานระบบ เพื่อความ

เขาใจในการใชงานระบบไดงายข้ึนดังตอไปนี้  

คูมือการใชงานในระบบหนาราน 

 

รูป ค.1 แสดงหนาแรกของระบบรานเชาหนังสือออนไลน 



 
รูป ค.2 แสดงรายละเอียดขอมูลราน 

 

 
รูป ค.3 แสดงสวนติดตอกับทางรานสําหรับผูใชบริการ  
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รูป ค.4 แสดงสวนแสดงรายการหนังสือ 

 

 
รูป ค.5 แสดงขอมูลวิธีการใชบริการภายในราน 
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รูป ค.6 แสดงรายละเอียดเกีย่วกับคําถามท่ีพบบอย 

 

 1.การใชสมัครใชบริการและการเขาใชบริการของสมาชิก 

 ผูใชบริการที่มีความประสงคจะสมัครใชบริการภายในราน ทางระบบมีระบบการสมัคร

เปนสมาชิกของรานโดยสามารถสมัครเขาทางหนาเว็บ ดังรูปท่ี ค.7  

 
รูป ค.7 แสดงรายละเอียดหนาการสมัครและเขาใชบริการ 

1

A 

1 2 
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 เม่ือผูใชบริการทําการเขาสูเมนู เขาระบบ จะพบพื้นท่ีของการ Login ซ่ึงจะแบงออกเปน

สองสวน ดังนี้ 

 หมายเลข 1 พื้นท่ีสําหรับการ Login เขาสูระบบ สําหรับผูใชบริการที่เปนสมาชิก 

 หมายเลข 2 พื้นท่ีสําหรับแจงใหผูใชบริการที่ยังไมไดสมัครสมาชิก เพื่อใหผูใชบริการ

สมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต  

 กรณีท่ีผูใชบริการยังไมไดสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต ผูใชบริการสามารถลงทะเบียน

สงขอมูลสวนตัวในการสมัครเปนสมาชิกับทางเว็บไซต ไดในเมนู ทํารายการตอไดดังนี้ 

 

รูป ค.8 แสดงข้ันตอนสมัครการสมาชิกกับทางราน 
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 กรณีท่ีผูใชบริการไดสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซตไวแลว ผูใชบริการสามารถใช E-

MAIL และรหัสท่ีไดทําการลงทะเบียนไว เพื่อทําการ Login เขาสูระบบ โดยทําการกรอกขอมูลใน

ชองในหมายเลข 2 ดังรูปท่ี ค.7 

 เม่ือทําการ Login สําเร็จแลวในสวนของเมนู เขาระบบ จะเปล่ียนเปนเปนเมนู ออกจาก

ระบบ และหนาเว็บจะเขาใปสูหนาเมนู บัญชีผูใชโดยอัตโนมัติ ดงรูปท่ี ค.9  

 

รูป ค.9 แสดงขอมูลบัญชีผูใชเม่ือไดทําการ Login เขาสูระบบแลว 

 เม่ือสูหนาบัญชีผูใชแลวผูใชบริการสามารถท่ีจะทําการจัดการเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว และ

สามารถเรียกดูขอมูลการส่ังเชาหนังสือได โดยผูใชบริการสามารถทําการจัดการเก่ียวกับขอมูล

สวนตัว และสามารถเรียกดูขอมูลการส่ังเชาหนังสือ ไดดังรูป ค.14 

 หมายเลข  1 เปนเมนูสําหรับเรียกดูและแกไขขอมูลสวนตัวของผูใชบริการ 

 หมายเลข  2 เปนเมนูสําหรับเปล่ียนรหัสผานเขาระบบ 

 หมายเลข  3 เปนเมนูสําหรับเปล่ียนแปลงแกไขขอมูลท่ีอยูท่ีจัดสง 

 หมายเลข  4 เมนูสําหรับการเรียกดูรายการส่ังเชาท้ังหมดท่ีทํารายการ 

 หมายเลข  5 เมนูสําหรับการสมัครและยกเลิกจดหมายขาวจากทางราน 

 

1 2 3 
4 

5 
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 2.การใชบริการเชาหนังสือจากหนาเวบ 

 ผูใชบริการจะมีวิธีการเลือกเชาหนังสือ โดยไมตองทําการ Login เขาสูระบบไดแต

สุดทายกอนการยืนยันการส่ังเชา ผูใชบริการจําเปนตองกรอกขอมูลสวนตัวเขาสูระบบ ซ่ึงเปน

ขอมูลท่ีพนักงานรานตองพิจารณาอนุมัติการส่ังเชาแตกตางจากผูท่ีสมัครเปนสมาชิกแลว การทําการ

ส่ังเชาหนังสือ กับทางเว็บไซตได โดยทําการเลือกดูขอมูลหนังสือไดบริเวณเมนูหมวดหมูหนังสือ

ทางดานซายของเว็บไซต หรือใชวิธีการคนหาในเมนูคนหา หรือเลือกดูไดตามสํานักพิมพ โดยมี

วิธีการเชาหนังสือ ดังนี้ 

 
รูป ค.10 แสดงเมนูหนังสือตามหมวดหมูหนังสือ 

เม่ือทําการเลือกหมวดหมูหนังสือท่ีตองการแลวระบบจะแสดงหนังสือในหมวดหมูนั้น 

โดยผูใชบริการสามารถท่ีจะเลือกดูขอมูลหนังสือ และเลือกหนังสือ เพื่อทําการส่ังกับทางรานโดย

ทําการคลิกเลือกหนังสือเลมนั้นตามรูป ค.10 จะเขาสูหนาเว็บ ตามหนังสือเลมนั้นตามรูปท่ี ค.11    

คลิกเลือกหนังสือ 
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รูป ค.11 แสดงการเรียกดูขอมูลหนังสือ และปุมสําหรับหยิบหนังสือเขาในตะกรา 

จากน้ันผูใชบริการจะเขามาสูหนา รายการหนังสือท่ีส่ังเชา ซ่ึงผูใชบริการสามารถแกไข

รายการหนังสือท่ีส่ังได โดยผูใชบริการสามารถเอาหนังสืออกจารายการสั่งเชาดังรูปท่ี ค.12 หาก

ผูใชบริการตองการเลือกหนังสือเพิ่มเติมสามารถท่ีจะเลือกหนังสือเลมอ่ืนไดตามความตองการ โดย

ทําตามวิธีการส่ังเชาขางตน เม่ือไดหนังสือตามตองการแลวผูใชบริการสามารถยืนยันท่ีจะส่ัง

หนังสือ ใหผูใชบริการเลือกท่ีเมนูคิดเงิน  

 
รูป ค.12 แสดงการเลือกหนงัสือออกจากรายการ 

 

เลือกหนังสือออกจากรายการ 

คลิกหยิบใสตะกรา 
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รูป ค.13 แสดงหนารายละเอียดขอมูลการทํารายการ 

เม่ือเขาสูหนาคิดเงิน ดังรูปท่ี ค.13 ระบบจะแสดงรายละเอียดตาง ๆ ของการส่ังหนังสือ  

โดยผูใชบริการสามารถเปล่ียนท่ีอยูท่ีจัดสงได แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่ังเชาในคร้ังนี้ 

ยอนกลับไปในหนารายการเชา หรือทํารายการตอไปได เม่ือคลิกท่ีปุม ทํารายการตอ จะเขาไปสู

หนาตอไป ดังรูป ค.14  

 

  

เปล่ียนท่ีอยูท่ีจัดสง 

แสดงความคิดเห็น 

ทํารายการตอ 

ยอนกลับไปหนารายการส่ังเชา 
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รูป ค.14 แสดงสรุปยอดการสั่งเชาและยนืยันการส่ังเชา 

หลังจากคลิกท่ีปุมทํารายการตอแลวจะเขาสูหนาสรุปยอดการส่ังเชาและยืนยันการส่ังเชา 

โดยผูใชบริการสามารถ ยอนกลับไปหนาเดิมโดยกดปุม ยอนกลับ หรือยืนยันการช่ังเชาโดยกดปุม 

ยืนยันการส่ังเชา ดังรูปท่ี ค.14 จะเขาสูหนาตอไปดัง รูปท่ี ค.15 เพื่อรอการอนุมัติจากพนักงานตอไป 

 

ยอนกลับไปหนารายการส่ังเชา 

ยืนยันการสั่งเชา 
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รูป ค.15 แสดงรายการส่ังเชาไดเขาสูระบบเรียบรอยแลว 

 

เม่ือทําการยืนยันเรียบรอยแลวผูใชบริการสามารถเขาไปดูรายการส่ังซ้ือไดในเมนู 

หมายเลข 4 ดังรูป ค.9 ได และติดตามสถานการณส่ังเชาไดตามเมนูนี้ หรือ รับแจงสถานการณส่ัง

เชาจากอีเมลของผูใชบริการเองโดยระบบจะสงรายการส่ังเชาท่ีไดรับการอนุมัติหรือไมอนุมัติ ให

ทางอีเมลอีกทางหนึ่ง  

 

 3.การใชบริการแจงการโอนเงินทางหนาเว็บ  

 เม่ือผูใชบริการไดรับการอนุมัติการส่ังเชาแลว ตองไปชําระคาบริการที่ธนาคารท่ีทางราน

กําหนดโดย ใชวิธีโอนเงินเขาบัญชีธนาคารท่ีทางรานไดแจงไปทาง อีเมล โดยการโอนเงินท่ีสะดวก

ท่ีสุดคือการโอนเงินทางตูกดเงินของทางธนาคารโดยใชบัตรกดเงิน หรือตูรับฝากเงินโดยใชเงินสด

ฝากเขาทางหมายเลขบัญชีของทางราน หลังจากนั้นใหแจงการโอนเงินทางหนาเว็บของรานดังรูป 

ค.15  

 

 



  109

 
รูป ค.16 แสดงเมนูแจงการโอนเงิน 

 

 หลังจากผูใชบริการคลิกเลือกเมนูการโอนเงินดังรูป ค.16 แลว จะเขาสูหนาเว็บแจงการ

โอนเงินดังรูป ค.17 

 
รูป ค.17 แสดงหนาแจงการโอนเงิน 

แจงการโอนเงิน 
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 4.การใชบริการแจงการสงคืนหนังสือทางหนาเว็บ  

 เม่ือครบกําหนดการสงหนังสือแลว ผูใชบริการตองนําสงคืนทางไปรษณีย ตามกําหนด

วันท่ีจะตองสง เม่ือสงหนังสือแลว ผูใชบริการสามารถแจงการคืนหนังสือทางหนาเว็บเพื่อใชสิทธิ

ในการเชาหนังสือในรอบตอไป ไดทันทีหากทางรานไดรับการแจงคืนหนังสือและตรวจสอบ

รายการแจงเรียบรอยแลว พนักงานสามารถอนุมัติการส่ังเชาโดยไมตองรอหนังสือสงมาถึงรานกอน 

ข้ันตอนการแจงสงคืนหนังสือดังรูป ค.18 โดยคลิกท่ีเมนูแจงการคืนหนังสือ  

 
รูป ค.18 แสดงเมนูการแจงการคืนหนังสือ 

 

 หลังจากผูใชบริการคลิกเลือกเมนูแจงสงคืนหนังสือดังรูป ค.18 แลว จะเขาสูหนาเว็บแจง

การคืนหนังสือ ดังรูป ค.19 

แจงการสงคืนหนังสือ 
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รูป ค.19 แสดงหนาแจงการคืนหนังสือ 

 

 จากรูป ค.19 ผูใชบริการแจงการคืนหนังสือโดยการ กรอกขอมูลตามหนาเว็บ โดย

ผูใชบริการสามารถสงไฟลรูปภาพ แสดงสําเนาหลักฐานการคืนหนังสือ ท่ีไดรับจากท่ีทําการ

ไปรษณีย โดยผูใชบริการอาจ ทําการสแกนหลักฐานโดยเคร่ืองสแกน เชนเดียวกับการโอนเงิน หรือ 

หากไมมีเคร่ืองสแกน อาจใชกลองถายรูป หรือ โทรศัพทมือถือ ถายสําเนาเปนไฟลรูปภาพสงมา

ทางหนาเว็บได 
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คูมือการใชงานในระบบหลังราน 

 
รูป ค.20 แสดงหนาแรกระบบหลังราน 

 

 
รูป ค.21 แสดงหนาการจดัหมวดหนังสือ 
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รูป ค.22 แสดงหนาการเพิ่มแกไขหนังสือ 

 

 
รูป ค.23 แสดงหนาการเพิ่มแกไขสํานกัพมิพ 
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รูป ค.24 แสดงหนาการจดัการคําวิจารณหนังสือจากผูใชบริการ 

 

 
รูป ค.25 แสดงหนาการจดัการขอมูลการใชบริการ 
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รูป ค.26 แสดงหนาการจดัการคําส่ังเชา 

 

 
รูป ค.27 แสดงหนาการจดัการสมาชิกผูใชบริการ 
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รูป ค.28 แสดงหนาการจดักลุมลูกคา 

 
รูป ค.29 แสดงหนาการสงอีเมลใหกับผูใชบริการ 
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รูป ค.30 แสดงหนาการกาํหนดสิทธิการเขาใชงานใหแกพนักงาน 

 

 
รูป ค.31 แสดงหนาการเพิ่ม ลบ แกไข พนกังาน 
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รูป ค.32 แสดงหนาการสํารองขอมูลและเรียกใชขอมูล จากฐานขอมูล Mysql  

 

 
รูป ค.33 แสดงรายงานยอดการส่ังเชา  
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รูป ค.34 แสดงรายการหนังสือท่ีมีคนเขาชมมากท่ีสุด 

 

 
รูป ค.35 แสดงรายการหนังสือท่ีมีคนส่ังเชา 
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รูป ค.36 แสดงรายการโอนเงินจากผูใชบริการ 

 

 
รูป ค.37 แสดงรายการสงคืนหนังสือจากผูใชบริการ 
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รูป ค.38 แสดงรายการบัญชีรายรับรายจาย 

 

 

 

 

 



 
ภาคผนวก ง 

ตัวอยางแบบประเมินผล 
 

แบบประเมินความพึงพอใจ การใชงานระบบรานเชาหนงัสือออนไลน 
 

ลักษณะการใชงานระบบในดานตางๆ 

มากท่ีสุด 
จํานวน 
(รอยละ) 

มาก 
จํานวน 
(รอยละ) 

ปานกลาง 
จํานวน 
(รอยละ) 

นอย 
จํานวน 
(รอยละ) 

นอยท่ีสุด 
จํานวน 
(รอยละ) 

1)  ความงายและความสะดวกตอการ
ใชงานของผูใช 

   
  

2)  ความสวยงาม และนาใชงานของ
ระบบ 

  
   

3) ติดตอกับขอมูลไดสะดวก รวดเร็ว     
 

4)  การจัดวางเมนูการใชงานโปรแกรมบน
จอภาพเหมาะสม 

   
  

5)  หนาตางการใชงานโปรแกรมไม
ซับซอนและเขาใจงาย 

   
  

6)  ความถูกตองของการประมวลผล
ของระบบ 

  
   

7)  ความพรอมของขอมูลท่ีมีอยูใน
ระบบ 

   
  

8)  ระบบสามารถบริการผูใชงานได
อยางตอเนื่อง 24 ช่ัวโมง 

  
   

9)  ระบบมีความถูกตองนา เ ช่ือถือ
เพียงใด 

   
  

10) สามารถใชเปนแบบอยางในการ
พัฒนาระบบสําหรับรานคาอ่ืนๆ 
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ขอคิดเห็น อ่ืน ๆ ระบุ.......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 



 
ภาคผนวก จ 

การจัดหมวดหมูหนังสือ 
 

 การจัดหมวดหมูหนังสือ ผูศึกษาไดแบงหมวดหมูหนังสือออกเปนหมวดหลักและหมวด
ยอย ดังรูป จ.1  

หมวดหนังสือ

หนังสือสําหรับเด็กและเยาวชน

หนังสือสําหรับผูใหญ

การตูนความรู

นิทาน

วรรณกรรมเยาวชน

เสริมความรูเด็กและ
เยาวชน

การตูนความรู

คณิตศาสตร

วิทยาศาสตร

เศรษฐศาสตร

ประวัติศาสตร

เรียนภาษา

ความรูรอบตัว

โลก ประเทศ

เรื่องส้ัน บทกวี

นวนิยาย

สารคดี

สํานักพิมพ 1

สํานักพิมพ ...

หนังสือ1

หนังสือ….

สํานักพิมพ 1

สํานักพิมพ ...

หนังสือ1

หนังสือ….

สํานักพิมพ 1

สํานักพิมพ ...

หนังสือ1

หนังสือ….

สํานักพิมพ 1

สํานักพิมพ ...

หนังสือ1

หนังสือ….

สํานักพิมพ 1

สํานักพิมพ ...

หนังสือ1

หนังสือ….

สํานักพิมพ 1

สํานักพิมพ ...

หนังสือ1

หนังสือ….

สํานักพิมพ 1

สํานักพิมพ ...

หนังสือ1

หนังสือ….

สํานักพิมพ 1

สํานักพิมพ ...

หนังสือ1

หนังสือ….

สํานักพิมพ 1

สํานักพิมพ ...

หนังสือ1

หนังสือ….

สํานักพิมพ 1

สํานักพิมพ ...

หนังสือ1

หนังสือ….

สํานักพิมพ 1

สํานักพิมพ ...

หนังสือ1

หนังสือ….

สํานักพิมพ 1

สํานักพิมพ ...

หนังสือ1

หนังสือ….

สํานักพิมพ 1

สํานักพิมพ ...

หนังสือ1

หนังสือ….

สํานักพิมพ 1

สํานักพิมพ ...

หนังสือ1

หนังสือ….

 
 
 รูป จ.1 แสดงการจัดหมวดหมูหนังสือ 
 



ประวัติผูเขียน 

 
 

ช่ือ – สกุล   นายพิทักษ   วญิญา 
 
วัน เดือน ป เกดิ   4  กรกฎาคม 2512 
 
ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษามัธยมตน โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย  จงัหวัด

ลําปาง ปการศึกษา 2527 
 สําเร็จการศึกษามัธยมปลาย โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย  จังหวดั

ลําปาง  ปการศึกษา 2530 
ประกาศนยีบัตรเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยการ
สาธารณสุขภาคเหนือ พิษณุโลก ปการศึกษา 2533 

 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป การศึกษา 2540  

 
ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2533 – 2535 ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 

ประจําสถานีอนามัยบานแมตํ๋า  สังกัดสํานกังานสาธารณสุข
อําเภอเสริมงาม จังหวดัลําปาง 
พ.ศ. 2535 – 2543  ตําแหนง นักวชิาการสาธารณสุข สังกัด
โรงพยาบาลเกาะคา  จังหวัดลําปาง 
พ.ศ. 2543 – 2548  ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข ประจํา
สถานีอนามัยบานทาผา  สังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ   
เกาะคา จังหวดัลําปาง  
พ.ศ. 2548 – ปจจุบัน ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข สังกัด
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมเมาะ จังหวดัลําปาง  


