
 
บทท่ี 3 

การออกแบบระบบและฐานขอมูล 
 

 การออกแบบระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของรานเชาหนังสือ ผูศึกษาไดมีการออกแบบ
ระบบใหตอบสนองตอลูกคาใหไดสะดวก งายตอการใชงานสามารถเขาถึงสินคาท่ีตองการไดอยาง
รวดเร็ว ตลอดจน รองรับการจัดการระบบสําหรับเจาของรานและพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ครบถวนท่ีระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสควรจะมี  โดยมีข้ันตอนและรายละเอียดตามลําดับ
ดังตอไปนี้ 
3.1  การออกแบบระบบ 
 จากการวิเคราะหข้ันตอนการทํางานของระบบพบวากระบวนการหลักของระบบท่ีเปน
ปจจัยสําคัญในการทํางานของระบบก็คือกระบวนการเชาหนังสือ ซ่ึงเร่ิมต้ังแต การส่ังเชาหนังสือ 
ตอเนื่องไปจนถึง การคืนหนังสือ ถือวาเปนการเสร็จส้ินกระบวนการดังรูป 3.1  
 

 
รูป 3.1 แสดงกระบวนการเชาหนังสือ  
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 จากรูป 3.1 สามารถอธิบายกระบวนการทํางานของระบบไดดังนี ้
 1) เม่ือผูใชบริการทําการส่ังเชาสินคาภายในระบบแลวระบบจะคํานวณราคาคาเชาโดย
ผูใชบริการตองทําตามเง่ือนไขการใชบริการคือ ตองเชาอยางนอย 250 บาท ตอการเชา 1 คร้ัง ไม
จํากัดจํานวนหนังสือท่ีเชา แตตองสงคืนภายในกําหนด 14 วัน นับต้ังแตวันท่ีทางรานสงหนังสือไป
ใหแกผูใชบริการโดยตรวจสอบจากวันท่ีประทับตราไปรษณีย  
 2) เม่ือระบบไดรับคําส่ังเชาจากผูใชบริการแลว พนักงานจะทําการตรวจสอบคําส่ังเชาวา
ตรงกับเง่ือนไขการใชบริการหรือไม หากตรงกับเง่ือนไขการใชบริการพนักงานก็จะอนุมัติ หากไม
ตรงกับเง่ือนไขพนักงานก็จะไมอนุมัติ 
 3) เม่ือคําส่ังเชาไดรับการอนุมัติแลวพนักงานก็จะตรวจยอดยอดเงินคงเหลือในบัญชีของ
ผูใชบริการ โดยมีเง่ือนไขคือ ใหมีเงินคงเหลือในบัญชีอยางตํ่า 500 บาท หลังจากหักคาเชาหนังสือ
คร้ังนี้ไปแลว หากตรงกับเง่ือนไขก็จะทําการหักคาเชาหนังสือในคร้ังนี้จากบัญชีการเงิน  หากไม
ตรงกับเง่ือนไข พนักงานก็จะแจงใหผูใชบริการโอนเงินเขาบัญชีโดยระบุจํานวนเงินอยางตํ่าในการ
โอนใหแกผูใชบริการ 
 4) เม่ือพนักงานแจงเร่ืองการโอนเงินใหแกผูใชบริการไปแลว ก็จะตรวจสอบการโอนวา
ผูใชบริการไดโอนเงินเขามาหรือไม หากไมทําการโอนเงิน ก็จะแจงเตือน 1 คร้ัง หากยังไมทําการ
โอนเงินอีก พนักงานก็จะยกเลิกคําส่ังเชานั้น หากทําการโอนแลวก็จะเขาสูข้ันตอนในขอ 3 อีกคร้ัง
หนึ่ง  
 5) หลังจากพนักงานหักคาเชาหนังสือจากบัญชีการเงิน เรียบรอยแลวก็จะทําการสง
หนังสือใหกับผูใชบริการทางไปรษณียโดยจะแจงกํานดวันสงคืน พรอมกับพิมพ ช่ือท่ีอยูในการ
สงคืนแนบไปภายในกลองพัสดุ  
 6) เม่ือผูรับบริการโอนไดรับหนังสือแลวกอนครบกําหนดการสงคืนหนังสือพนักงานจะ
ทําการแจงเตือนใหผูใชบริการกอนกําหนด 1 วัน และตรวจสอบการสงคืนหนังสือ เม่ือครบ
กําหนดการสงคืนแลวพนักงานจะตรวจสอบจากการแจงการสงคืนทางระบบราน หากมีการแจงการ
สงคืนพรอมหลักฐานการสงคืน ท่ีตรวจสอบไดถูกตอง พนักงานก็จะลงบันทึกสถานะการส่ังเชา
เปน สงคืนหนังสือแลว เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับผูดูแลระบบตอไป และผูใชบริการสามารถใช
บริการเชาในคร้ังตอไปไดเลย อันเปนการจบกระบวนการเชาหนังสือ  
 7) หากไมมีการแจงการสงคืนหนังสือ พนักงานจะแจงเตือนผูใชบริการ และรอหนังสือ
สงถึงรานทางไปรษณีย ในชวงนี้ผูใชบริการหากสงคําส่ังเชาคร้ังใหมมา คําส่ังเชานั้นก็จะยังไมได
รับการอนุมัติจนกวา รานจะไดรับหนังสือทางไปรษณียกอน หากหนังสือสงถึงรานแลวพนักงานก็
จะตรวจวันสงคืนจากท่ีประทับตราไปรษณียหากสงตามกําหนด ก็จะลงบันทึกสถานะการส่ังเชา
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เปนสงคืนหนังสือแลว เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับผูดูแลระบบตอไป หากสงคืนหลังกําหนดพนักงาน
ก็จะคํานวณคาปรับและ ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีอีกคร้ังหนึ่งหากตรงตามเง่ือนไขก็จะหัก
เงินคาปรับจากบัญชีการเงิน หากไมอยูในเง่ือนไขก็จะแจงใหผูใชบริการโอนเงิน และตรวจสอบการ
โอนเงิน  หากยังไมโอนเงิน พนักงานก็จะแจงเตือนการโอนเงินตอไป 
 8) หากทุกอยางถูกตองตามเง่ือนไขทุกข้ันตอนแลวผูดูแลระบบก็จะทําการจัดทําบัญชีรับ
จาย เปนข้ันตอนสุดทาย กอนจะเสร็จส้ินกระบวนการเชาหนังสือ 
 
 เพื่อใหเห็นระบบงานท้ังหมดผูศึกษาไดใชแผนภาพกระแสขอมูลเพื่อแสดงถึงการไหล
ของขอมูลเขาและขอมูลออก ข้ันตอนการทํางานตาง ๆ ของระบบ ซ่ึงสัญลักษณตามมาตรฐานท่ีใช
ในการออกแบบ Data Flow Diagram Symbol (DFD) แสดงในตาราง 3.1 

 
ตาราง 3.1 เคร่ืองหมายและความหมายของเคร่ืองหมาย แผนผังการไหลขอมูล 

 
เคร่ืองหมาย ความหมาย 

 
 

หนวยประมวลผล (Process) แสดงถึงการกระทําหรือการเปล่ียนแปลงตัว
ขอมูล หรือสถานะของขอมูล  
 

 

 

ตัวแปรภายนอก (External Entity) แสดงถึงส่ิงท่ีอยูนอกระบบ แตมี
ความสัมพันธกับระบบของเรา  

 

 

ตัวแปรภายนอก (External Entity) ท่ีมีการแสดงซํ้ากันหลายแหงใน Diagram 

 หนวยเก็บขอมูล (Data Store) ใชสัญลักษณแทนการเก็บขอมูลในแฟม หรือ
ฐานขอมูล ซ่ึงในทางคอมพวิเตอรอาจเปนเทป หรือดิสก เปนตน 
 

   หนวยเก็บขอมูล (Data Store) ท่ีมีการแสดงซํ้ากันหลายแหงในแผนผังการ
ไหลขอมูล 

 การไหลของขอมูล (Data flow) แสดงการไหล หรือการยายตําแหนง ของ
ขอมูลจากท่ีหนึ่งไปอีกท่ีหนึง่ ซ่ึงอาจจะเปนตัวแปรภายนอก หนวย
ประมวลผล หรือหนวยเก็บขอมูล 
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 3.1.1 แผนผังบริบท ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของรานเชาหนังสือ ซ่ึงแสดงดังรูป 3.2 

0

ระบบรานเชาหนังสือ
ออนไลน

ผูใชบริการ

ผูดูแลระบบ

พนักงาน

ขอมูลผูใชบริการ

ขอมูลการเชา

ขอมูลพนักงาน

รายการเชา

รายการเชา
รายการหนังสือ

ขอมูลคําสั่งเชา
รหัสผานเขาสูระบบ

รายการโอนเงินจากลูกคา

ขอมูลการโอนเงิน
ขอมูลการสงคืน

รายการหนังสือ

ขอมูลหนังสือ

ขอมูลการเงิน

รายการสงคืนหนังสือ

ขอมูลการสงคืนหนังสือ

รหัสผานเขาสูระบบ

ขอมูลการใชบริการ

บัญชีรายรับ-รายจาย

ขอมูลผูใชบริการ

สถิติการทํารายการ
รหัสผานเขาสูระบบ

ขอมูลหมวดหนังสือ

ขอมูลสํานักพิมพ

รายการขอมูลการใชบริการ

คําวิจารณ

ขอมูลท่ีอยูท่ีจัดสง

รายงานกิจกรรม

ขอมูลการใชบริการ

เขาสูระบบ

เขาสูระบบ

เขาสูระบบ

 
 

รูป 3.2 แผนผังบริบท ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของรานเชาหนังสือ 
 
 จากรูปท่ี 3.2 เปนแผนผังบริบทของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของรานเชาหนังสือ 
สามารถแบงกลุมผูใชงานออกเปน 3 กลุมดังนี้ 
  (1) ผูดูแลระบบ ขอบเขตของการทํางานในระบบคือ 
 1)  สามารถเพ่ิม ลบ แกไข ขอมูลพนักงาน 

2) สามารถนําเขา เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลดานการเงินเพื่อใชในการจัดทําบัญชี
รายรับ-รายจาย 

 3) สามารถเขาดูรายการบัญชีท้ังหมดของราน 
 4) สามารถเขาดูสถิติการทํารายการภายในราน 
 5) สามารถเขาจัดการระบบในฐานะพนักงาน 
 (2) พนักงาน ขอบเขตของการทํางานในระบบคือ 
 1) สามารถ เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลสํานักพิมพ  
 2) สามารถจัดหมวดหนังสือโดยการ เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลหมวดหนังสือ 
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3) สามารถนําเขา เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลหนังสือ ตลอดจนลงรายละเอียด
อยางยอของหนังสือเลมนั้นๆ 
4) สามารถแกไขขอมูลการเชาไดโดยการกําหนดสถานะการเชาวาอยูใน
ข้ันตอนใด เชน จัดสงแลว สงคืนกอนกําหนด ยกเลิก เปนตน 
5) สามารถนําเขาขอมูลการสงคืนหนังสือจากลูกคา กรณีท่ีหนังสือไดสงถึง
รานแลว 
6) สามารถเพ่ิม ลบ แกไข ขอมูลการใชบริการของราน 
7) สามารถรับรายการสงคืนหนังสือจากผูใชบริการ 
8) สามารถดูรายการเชาหนังสือของผูใชบริการ 
9) สามารถดูรายการหนังสือท้ังหมดท่ีมีในราน 
10) สามารถดูขอมูลการโอนเงินจากลูกคา 
11) สามารถดูรายงานกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในราน 
12) สามารถดูรายการขอมูลการใชบริการ 

 (3) ผูใชบริการหรือลูกคา ขอบเขตของการทํางานในระบบคือ 
1) สามารถดูรายการเชาของตนเองได รวมถึงรายการยอนหลังท่ีเคยทํา
รายการ 
2) สามารถดูรายการหนังสือท่ีมีในราน 
3) สามารถเรียกดูและแกไขขอมูลของผูใชบริการเอง 
4) สามารถสงคําวิจารณลงไปในหนังสือท่ีสนใจ เพื่อใหผูอ่ืนเขาชม 
5) สามารถแจงการสงคืนหนังสือเขาไปในระบบของราน 
6) สามารถแจงการโอนเงินเขาไปในระบบของราน 
7) สามารถส่ังเชาหนังสือ แกไขการส่ังเชาหนังสือ 
8) สามารถนําเขา เพิ่ม แกไข ขอมูลท่ีอยูท่ีจัดสง 
9) สามารถเรียกดูขอมูลการใชบริการของราน 
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 3.1.2 แผนผังการไหลของขอมูลระดับท่ี 0 ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของรานเชา
หนังสือ 
 

1.0

จัดการ
ผูใชงานระบบ

3.0

จัดการหนังสือ

2.0

แสดงวิธีใชบริการ

4.0

จัดการคําสั่งเชา

7.0

จัดทํารายงาน

พนักงาน

ขอมูลผูใชบริการD1

D2 ขอมูลหนังสือ

D3 ขอมูลวิธีการใชบริการ

D4 ขอมูลสํานักพิมพ

D5 ขอมูลหมวดหนังสือ

D6 ขอมูลการส่ังเชา

D ึ7 คําวิจารณ

D ึ8 ขอมูลการสงคืนหนังสือ

D ึ9 ขอมูลการโอนเงิน

D ึ11 ขอมูลการพนักงาน

ผูดูแลระบบ

ผูใชบริการ

D ึ14 ขอมูลสถานะการสั่งเชา

D ึ13 ขอมูลท่ีอยูท่ีจัดสง

ขอมูลหนังสือ

5.0

แจงโอนเงิน

6.0

แจงคืนหนังสือ

รหัสผานเขาสูระบบ
ขอมูลผูใชบริการ

ขอมูลท่ีอยูท่ีจัดสง

D1 ขอมูลผูใชบริการ

ขอมูลวิธีการใชบริการ

ขอมูลวิธีการใชบริการ

D ึ13 ขอมูลท่ีอยูท่ีจัดสง

ขอมูลหนังสือ

ขอมูลหมวดหนังสือ

ขอมูลสํานักพิมพ

คําวิจารณ

D2 ขอมูลหนังสือ

รายการเชา

ผูใชบริการ

ขอมูลการสั่งเชา

ขอมูลการคนหา

ขอมูลการโอนเงิน

ขอมูลการคืนหนังสือ

รายการโอนเงิน

รายการคืนหนังสือ

ขอมูลการสั่งเชา

สถิติการทํารายการ

รายงานกิจกรรม

รหัสผานเขาสูระบบ

D ึ8 ขอมูลการสงคืนหนังสือ

D ึ9 ขอมูลการโอนเงิน

ขอมูลหนังสือ

8.0

จัดทํารายรับ
รายจาย

ขอมูลการสั่งเชา

รายการเชา

รายการหนังสือ

ผูดูแลระบบ

รหัสผานเขาสูระบบ

ขอมูลพนักงาน

บัญชีรับจาย
ขอมูลการเงิน

เขาสูระบบหลังราน

เขาสูระบบหลังราน

เขาสูระบบหนาราน

 
 
รูป 3.3 แผนผังการไหลของขอมูลระดับท่ี 0 ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของรานเชาหนังสือ 
 จากแผนผังกระแสขอมูลของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของรานเชาหนังสือ ระดับท่ี 0 
จากรูป 3.3 สามารถแบงกระบวนการของระบบออกเปน 8 กระบวนการไดแก 
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 กระบวนการที่ 1.0: จัดการผูใชงานระบบ มีกระบวนการทํางานคือ ตรวจสอบขอมูล
ผูใชงานระบบ ในการอนุญาต หรือ ไมอนุญาตใหเชาใชงานระบบ  เพิ่มและแกไขผูใชงานระบบ 
แลวนําไปเก็บไวฐานขอมูล กําหนดสิทธิการเขาใชงานระบบของพนักงาน และบันทึกขอมูล
ผูใชงานระบบ เพื่อเก็บไวในฐานขอมูล 
 กระบวนการที่ 2.0: แสดงวิธีการใชบริการ มีกระบวนการทํางานคือ นําเขาขอมูลโดย
พนักงาน แลวนําไปเก็บในฐานขอมูล และหากมีการเปล่ียนแปลงขอมูล ก็เรียกใชโดยกระบวน
แกไขขอมูล และกลับไปบันทึกขอมูลเพื่อเก็บไวในฐานขอมูลตอไป  
 กระบวนการที่ 3.0: จัดการหนังสือ มีกระบวนการทํางานคือนําเขาขอมูลหนังสือ แลว
บันทึกเพื่อนําไปเก็บไวในฐานขอมูล และเรียกใชฐานขอมูลนํามาแกไข แลวนําลงไปบันทึกลงใน
ฐานขอมูล เพื่อใชงานในระบบหนารานตอไป กระบวนการนี้รวมถึงการจัดหมวดหมูหนังสือ การ
แบงหมวดหมูตามสํานักพิมพ และรับหรือไมรับคําวิจารณเพื่อนํามาเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจใชบริการตอไป 
 กระบวนการท่ี 4.0: จัดการคําส่ังเชา มีกระบวนการทํางาน เร่ิมต้ังแตผูใชบริการทําการ
คนหาหนังสือท่ีตองการแลวแสดงรายการออกมาทางหนาจอ เพื่อทําการส่ังเชา ลงในตะกราหนังสือ 
และระบบคํานวณราคาให โดยในข้ันตอนสุดทายกอนยืนยันการส่ังเชา ผูใชบริการสามารถแกไข
รายการได กอนยืนยันการส่ังเชาโดยบันทึกขอมูลไวในฐานขอมูลระบบ กอนท่ีพนักงานจะเขามา
ตรวจสอบคําส่ังเชา เปล่ียนแปลงสถานะการส่ังเชา และบันทึกและแจงสถานะการส่ังเชาใหกับ
ผูใชบริการตอไป 
 กระบวนการท่ี 5.0: แจงโอนเงิน มีกระบวนการทํางาน คือผูใชบริการ เขากรอกขอมูล
การโอนเงินบนหนาเว็บการโอนเงิน หลังจากนั้นก็บันทึกการโอนเงิน เพื่อบันทึกลงฐานขอมูล
ระบบ และพนักงานก็จะเขามาดูขอมูลการโอนเงินจากรายการโอนเงิน 
  กระบวนการที่ 6.0: แจงคืนหนังสือ มีกระบวนการทํางาน คือผูใชบริการ เขากรอกขอมูล
การคืนหนังสือหนาเว็บแจงคืนหนังสือ หลังจากนั้นก็บันทึกการหนังสือ เพื่อบันทึกลงฐานขอมูล
ระบบ และพนักงานก็จะเขามาดูขอมูลการคืนหนังสือ จากรายการคืนหนังสือตอไป 
  กระบวนการที่ 7.0: จัดทํารายงาน มีกระบวนการทํางานคือ ระบบจะรับขอมูลมาจาก
กระบวนการท่ี 3.0 และ 4.0 เพื่อนํามาออกรายงาน คือ สถิติการทํารายการ รายงานยอดคําส่ังเชา 
รายงานหนังสือท่ีมีคนเขาดู รายงานหนังสือท่ีมีคําส่ังเชา รานงานการโอนเงิน รายงานการสงคืน
หนังสือ    
 กระบวนการที ่8.0: จัดทํารายรับรายจาย มีกระบวนการทํางานคือ ผู ดูแลระบบเขาไป
จัดทํารายงานในหนาเว็บโดยใชขอมูลท่ีผูดูและระบบมีอยู 
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 3.1.3 แผนผังการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที ่1.0 จัดการผูใชงานระบบ  
 

 
 

รูป 3.4 แผนผังการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 1.0 จัดการผูใชงานระบบ 
 

 จากแผนผังกระแสขอมูลของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของรานเชาหนังสือ ระดับท่ี 1 
จากรูป 3.4 กระบวนการที่ 1.0 จัดการผูใชงานระบบ สามารถแบงกระบวนการของระบบออกเปน 5 
กระบวนการไดแก 
 กระบวนการที่ 1.1: ตรวจสอบขอมูลผูใชงานระบบ เปนกระบวนการตรวจสอบรหัสผูใช 

และรหัสผานของผูใชบริการ พนักงาน และผูดูแลระบบ แจงเตือนผูใชบริการกรณีท่ียังไมมีบัญชี

ผูใช เม่ือตรวจสอบถูกตองแลว ระบบจะอนุญาตใหเขาระบบไดโดยท่ีผูใชบริการจะเขาสูระบบหนา

ราน สวนผูดูแลระบบ และพนักงานจะเขาสูระบบหลังราน 

 กระบวนการที่ 1.2: เพิ่มขอมูลผูใชงานระบบ ระบโดยจะแบงผูใชงานระบบปน 2 กลุม 

คือกลุมผูใชบริการและกลุมพนักงาน โดยขอมูลผูใชบริการ ตัวผูใชบริการเองเปนผูมีสิทธิเขาใชได 

ในสวนขอมูลพนักงานผูดูแลระบบจะเปนผูมีสิทธิเขาใชไดเพียงคนเดียวเทานั้นโดยจะเปนผูกําหนด

รหัสผูใช รหัสผานใหแกกลุมพนักงาน   

 กระบวนการที่ 1.3: แกไขขอมูลผูใชงานระบบ ในสวนนี้จะคลายกับการเพิ่มผูใชงาน
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ระบบ โดยจะแบงผูใชงานระบบปน 2 กลุม คือกลุมผูใชบริการและกลุมพนักงาน โดยขอมูล

ผูใชบริการ ตัวผูใชบริการเองเปนผูมีสิทธิเขาใชได ในสวนขอมูลพนักงานผูดูแลระบบจะเปนผูมี

สิทธิเขาใชไดเพียงคนเดียวเทานั้นโดยจะเปนผูแกไข รหัสผูใช รหัสผานใหแกกลุมพนักงาน   

  กระบวนการที่ 1.4: กําหนดสิทธิเขาใชงานระบบ ในสวนนี้จะเปนสวนท่ีใชในระบบหลัง

รานซ่ึงผูท่ีจะใชงานไดคือผูดูแลระบบเทานั้น โดยเขาไปกําหนดสิทธิการเขาใชงานของพนักงานให

สามารถเขาใชงานไดในสวนท่ีตนเองรับผิดชอบเทานั้น 

 กระบวนการที่ 1.5: บันทึกขอมูลผูใชงานระบบ  กระบวนการนี้หลังจากท่ีมีการนําเขา

ขอมูลผูใชงานระบบ หรือแกไขผูใชงานระบบแลว จะทําการบันทึกขอมูลลงเก็บในฐานขอมูลจาก

กระบวนการนี้ เพื่อ นําไปใชใชในระบบอ่ืนตอไป 
 

 3.1.4 แผนผังการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 2.0 แสดงวิธีใชบริการ 

2.1

นําเขาวิธี
ใชบริการ

2.2

แกไขวิธี
ใชบริการ

2.3

บันทึกวิธี
ใชบริการ

ขอมูลการใชบริการ

ขอมูลวิธีใชบริการ

รายการขอมูลการใชบริการ

D3 ขอมูลวิธีใชบริการขอมูลการใชบริการ

 
 

รูป 3.5 แผนผังการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 2.0 วิธีใชบริการ 
 



 34

 จากแผนผังกระแสขอมูลของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของรานเชาหนังสือ ระดับท่ี 1 
จากรูป 3.5 กระบวนการท่ี 2.0 แสดงวิธีใชบริการ สามารถแบงกระบวนการของระบบออกเปน 3 
กระบวนการไดแก 
 กระบวนการที่ 2.1 นําเขาวิธีใชบริการ กระบวนการนี้พนักงานจะเขาระบบไปเพื่อนําเขา
ขอมูลวิธีใชบริการ โดยการใสขอมูลวิธีบริการตามหัวขอและตามนโยบายของราน เชน วิธีใช
บริการ คําถามท่ีพบบอย เปนตน 
 กระบวนการที่ 2.2 แกไขวิธีการใชบริการ กระบวนการนี้พนักงานจะเปนผูแกไข
วิธีการใชบริการ ท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงวิธีการ ตามนโยบายของราน 
 กระบวนการท่ี 2.3 บันทึกวิธีการใชบริการ หลังจากนําเขาหรือแกไขวิธีใชบริการแลว
พนักงานหรือผูดูแลระบบก็จะทําการบันทึกขอมูลเขาสูฐานขอมูล เพื่อรอการเรียกใชจากผูใชบริการ
ตอไป 
 

 3.1.5 แผนผังการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 3.0 จัดการหนังสือ 
 

3.1

นําเขาหนังสือ

3.2

แกไขหนังสือ

3.3

บันทึกหนังสือ

D2 ขอมูลหนังสือ

D5 ขอมูลหมวดหนังสือ

D4 ขอมูลสํานักพิมพ

ขอมูลหนังสือ

ขอมูลหนังสือ

ขอมูลหนังสือ

รายการหนังสือ

D ึ7 คําวิจารณ

 
 

รูป 3.6 แผนผังการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 3.0 จัดการหนังสือ 
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 จากแผนผังกระแสขอมูลของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของรานเชาหนังสือ ระดับท่ี 1 
จากรูป 3.6 กระบวนการท่ี 3.0 จัดการหนังสือสามารถแบงกระบวนการของระบบออกเปน 3 
กระบวนการไดแก 
 กระบวนการที ่3.1 นําเขาหนงัสือ กระบวนการนี้พนกังานจะเปนผูนําเขาขอมูลหนังสือ 
พรอม จัดหมวดหมูหนังสือ นําเขาขอมูลสํานักพิมพ พรอมท้ังลงรายละเอียดตางๆ ของหนังสือ 
รวมถึงรับคําวิจารณจากระบบหนาราน 
 กระบวนการที ่3.2 แกไขหนงัสือ กระบวนการนี้พนกังานจะเปนผูแกไขขอมูลหนังสือ 
พรอม แกไขหมวดหมูหนังสือ สํานักพิมพ พรอมท้ังแกไขรายละเอียดตางๆ ของหนังสือ รวมถึง
แกไขหรือลบคําวิจารณออกจากระบบ 
 กระบวนการที่ 3.3 บันทึกหนังสือ กระบวนการนี้พนักงานจะบันทึกขอมูลหนังสือลงบน
ฐานขอมูลเพื่อนําเสนอในกระบวนการอ่ืนตอไป 
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 3.1.6 แผนผังการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 4.0 จัดการคําส่ังเชา 

  
รูป 3.7 แผนผังการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 4.0 จัดการคําส่ังเชา 
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 จากแผนผังกระแสขอมูลของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของรานเชาหนังสือ ระดับท่ี 1 
จากรูป 3.7 กระบวนการที่ 4.0 จัดการคําส่ังเชาสามารถแบงกระบวนการของระบบออกเปน 8 
กระบวนการไดแก 
 กระบวนการที่ 4.1 คนหาหนังสือ กระบวนการนี้ ผูใชบริการจะใสคําสําคัญเพื่อคนหา
หนังสือท่ีตองการภายในราน หลังจากพบหนังสือท่ีตองการแลวจะเขาไปสูกระบวนการตอไป 
 กระบวนการที่ 4.2 แสดงรายการหนังสือ กระบวนการนี้ จะแสดงหนังสือในรานโดยมี
ใหเลือกแสดงตามหมวดหนังสือ สํานักพิมพ หรือแสดงตามผลลัพธของการคนหา สวนหนังสือท่ี
เขามาใหมจะแสดงในหนาแรกโดยอัตโนมัติ เรียงตามลําดับกอนหลัง 
 กระบวนการท่ี 4.3 ส่ังเชาหนังสือ กระบวนการนี้ผูใชบริการจะเลือกหนังสือท่ีแสดงใน
กระบวนการท่ี 1.4.2 แลวจะเขาสูการส่ังเชาหนังสือ โดยเม่ือเลือกหนังสือเขาสูระบบตะกราแลว
สามารถกลับเขามาเลือกหนังสือเลมตอไปได  
 กระบวนการที่ 4.4 คํานวนราคา หลังจากผูใชบริการเลือกหนังสือตามตองการแลวระบบ
จะคํานวณราคา และสรุปรายการเชาแสดงแกผูใชบริการ ในกระบวนการตอไป 
 กระบวนการที่ 4.5 แสดงรายการส่ังเชา กระบวนการนี้ระบบจะทําการแสดงรายการส่ัง
เชา ใหกับผูใชบริการดูทางหนาเว็บ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ของคําส่ังเชา  
 กระบวนการท่ี 4.6 แกไขรายการส่ังเชา หลังจากผูใชบริการเห็นสรุปรายการส่ังเชา
ตองการเปลี่ยนแปลงรายการก็สามารถทําไดโดยลบ หรือเพิ่มหนังสือตามตองการ ระบบก็จะ
คํานวณราคาและสรุปรายการใหใหมทุกคร้ัง จนกวาผูใชบริการจะพอใจ จึงสงคําส่ังเชาในข้ันตอน
ตอไป 
 กระบวนการที่ 4.7 บันทึกขอมูลการส่ังเชา หลังจากผูใชบริการสงคําส่ังเชาเขามาใน
ระบบแลวระบบจะบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลระบบเพื่อรอการแกไขสถานะจากพนักงานตอไป 
 กระบวนการที่ 4.8 แกไขสถานะการสั่งเชา กระบวนการน้ีพนักงานจะเปนผูแกไข
สถานะการส่ังเชาโดยอาศัยขอมูลการโอนเงิน ขอมูลการสงคืนหนังประกอบการตัดสินใจวาจะ
อนุมัติการส่ังซ้ือคร้ังนี้หรือไม โดยแจงสถานะการส่ังเชาแกผูใชบริการทางอีเมล และทางรายการ
ส่ังซ้ือทางหนาเว็บบัญชีผูใชเอง  
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 3.1.7 แผนผังการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 5.0 แจงโอนเงิน 

ขอมูลการโอนเงิน

5.1

แจงโอนเงิน

ขอมูลการโอนเงิน

5.2

บันทึกแจง
โอนเงิน

D ึ9 ขอมูลการโอนเงิน

รายการโอนเงิน

 
รูป 3.8 แผนผังการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 5.0 แจงโอนเงิน 

 
 จากแผนผังกระแสขอมูลของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของรานเชาหนังสือ ระดับท่ี 1 
จากรูป 3.8 กระบวนการที่ 5.0 แจงโอนเงิน ระบบออกเปน 2 กระบวนการไดแก 
 กระบวนการที่ 1.5.1 แจงโอนเงิน ผูใชบริการจะเขามากรอกขอมูลการโอนเงินบนหนา
เว็บของราน พรอมไฟลภาพสําเนาหลักฐานการโอนเงินจากธนาคาร เขามาในระบบ  
 กระบวนการที่ 1.5.2 บันทึกแจงโอนเงิน เชา หลังจากผูใชบริการสงขอมูลการโอนเงิน 
เขามาในระบบแลวระบบจะบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลระบบเพื่อพนักงานจะเขาตรวจสอบการ
โอนเงินตอไป 

 
 3.1.8 แผนผังการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 6.0 แจงโอนเงิน 

ขอมูลการสงคืนหนังสือ

6.1

แจงคืนหนังสือ

ขอมูลการสงคืนหนังสือ

6.2

บันทึกแจง
คืนหนังสือ

D ึ8 ขอมูลการสงคืนหนังสือ

รายการคืนหนังสือ

 
รูป 3.9 แผนผังการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 กระบวนการที่ 6.0 แจงคืนหนังสือ 
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 จากแผนผังกระแสขอมูลของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของรานเชาหนังสือ ระดับท่ี 1 
จากรูป 3.9 กระบวนการที่ 6.0 แจงคืนหนังสือ แบงกระบวนการของระบบออกเปน 2 กระบวนการ
ไดแก 
 กระบวนการท่ี 6.1 แจงคืนหนังสือ ผูใชบริการจะเขามากรอกขอมูลการคืนหนังสือบน
หนาเว็บของราน พรอมไฟลภาพสําเนาหลักฐานการสงคืน เขามาในระบบ  
 กระบวนการที่ 6.2 บันทึกแจงคืนหนังสือ เชา หลังจากผูใชบริการสงขอมูลการคืน
หนังสือ เขามาในระบบแลวระบบจะบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลระบบเพื่อรอใหพนักงานเขามา
ตรวจสอบขอมูลตอไป  
 
3.2  การออกแบบฐานขอมูลระบบ 
 จากการวิเคราะหและออกแบบระบบ ทําใหรูวามีกระแสขอมูลและกระบวนการทํางาน
ภาย ในระบบอะไรบาง ซ่ึงทําใหสามารถสรางความสัมพันธของขอมูลท่ีเกี่ยวของกับระบบได ดัง
รูปท่ี 3.10 
 

 
 

รูป 3.10 ความสัมพันธระหวางขอมูล โดยใชโมเดล Crow’s foot ERD 



 40

 ในการออกแบบฐานขอมูลระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของรานเชาหนังสือ ผูศึกษาไดทํา
ชนิดของขอมูล มายเอสคิวแอลท่ีใชในฐานขอมูลของระบบ ดังแสดงในตารางท่ี 3.2 ดังนี้ 
 

ตาราง 3.2 ชนิดของขอมูลมายเอสคิวแอล ท่ีใชในฐานขอมูลของระบบ 
 

ชนิดของขอมูล คําอธิบาย ตัวอยาง 

Char(m) 
เก็บขอมูลท่ีเปน String ขนาดของการเก็บมีขนาดคงท่ีไม
เกิน 255 ตัวอักษร 

ประชากร 

Varchar(m) ขอมูลท่ีเปน String ขนาดเกบ็มีขนาดไมเกนิ 255 ตัวอักษร การเกิด 

Int(m) 
Unsigned INT เก็บคาจํานวนเต็ม มีต้ังแต -2,147,483,648 
ถึง +2,147,483,647 แตถาใส Unsigned จะมีคาไดต้ังแต   0 
ถึง 4,294,967,295 มีขนาด 4 ไบต 

12345 

Date เก็บขอมูลวันท่ีในรูปแบบ “yyyy-mm-dd” มีขนาด 3 ไบต Today date; 

Time เก็บขอมูลเวลาในรูปแบบ “hh:mm:ss” มีขนาด 3 ไบต Now time; 

Datetime 
เก็บวนัท่ีและเวลาในรูปแบบ “yyyy-mm-dd hh:mm:ss ” มี
ขนาด 8 ไบต 

2010-03-01 
23:59:59 

Decimal 
เก็บคาเลขทศนิยมแบบระบุจํานวนหลัก m ทุกหลักรวมจุด
ทศนิยม และ d หลักหลังทศนิยม ขนาด ถา d = 0 ขนาดท่ี
เก็บคือ m+1 ไบต ถา d > 0 ขนาดท่ีเก็บคือ m+2 ไบต 

 

999.99 

Text 
เก็บขอมูลท่ีเปน String  ขนาดท่ีเก็บตามขอมูลจริง +2 ไบต 
แตไมเกนิ 65535 ไบต เก็บคาอักษรตามรหสั ASCII หรือ
ขอมูล BINARY  

หนังสือ 

 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเอ็นทิต้ี ทําใหสามารถออกแบบเปนฐานขอมูล
ของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของรานเชาหนังสือ โดยแตละตารางมีการจัดเก็บขอมูล แอททริ-
บิวตหลัก (Primary key) และคียนอก (Foreign Key) ดังนี้ 
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ตาราง 3.3 แสดงขอมูลตารางท้ังหมดของระบบฐานขอมูล 
 

ลําดับ ชื่อแฟมขอมูล ประเภท รายละเอียด 

1 customer Master File ผูใชบริการ 

2 user Master File พนักงาน 
3 product Master File หนังสือ 
4 category Reference File หมวดหนังสือ 
5 manufacturer Reference File สํานักพิมพ 
6 review Transaction File คําวิจารณ 
7 order Transaction File คําส่ังเชา 
8 information Master File วิธีใชบริการ 
9 slips Transaction File แจงโอนเงิน 
10 slips2 Transaction File แจงคืนหนังสือ 
11 order_status Reference File สถานะการส่ังเชา 
12 address Master File ท่ีอยูท่ีจัดสง 
13 order_product Reference File หนังสือท่ีส่ังเชา 
14 product_to_category Reference File จัดหมวดหนังสือ 
15 information_description Reference File รายละเอียดวิธีใชบริการ 
16 user_group Reference File กลุมพนักงาน 
17 stock_status Reference File สถานะหนังสือ 
18 customer_group Reference File กลุมผูใชบริการ 
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 คําอธิบายขอมูลระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของรานเชาหนังสือ เปนการแสดง
ตารางขอมูล และ รายละเอียดขอมูล ท่ีใชในระบบ ดังตอไปนี้ 
 

ตาราง 3.4 ผูใชบริการ 
 

ช่ือตาราง:  customer 
คําอธิบาย: ตารางเก็บขอมูลผูใชบริการ 
คียหลัก : id_mortal 
คียนอก : address_id , customer_group_id  

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด 
(ไบต) 

ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

customer_id int 4 รหัสผูใชบริการ 0001 
firstname varchar 32 ช่ือจริง พิทักษ 
lastname varchar 32 นามสกุลจริง วิญญา 
email varchar 96 อีเมล admin@toonsbook.com 
telephone varchar 10 หมายเลขโทรศัพท 0819509626 
fax varchar 10 หมายเลขโทรสาร 054219396 
password varchar 40 รหัสผานเขาระบบ 8d9117a8a873rt6… 
address_id int 4 รหัสท่ีอยู 0001 
status int 4 สถานะผูใชบริการ 1  
customer_group_id int 4 กลุมผูใชบริการ 1  
ip varchar 15 หมายเลขไอพ ี 215.168.1.1 
date_added date 3 วันท่ีสมัครสมาชิก 01/01/2553 

 

อธิบายรหัสสถานะผูใชบริการ : 
 0 หมายถึง รหสัท่ีผูใชงานไมมีสิทธ์ิในการใชงาน 
 1 หมายถึง รหสัท่ีผูใชงานมีสิทธ์ิในการใชงาน 
อธิบายรหัสกลุมผูใชบริการ : 
 0 หมายถึง รหสั กลุมผูใชงานท่ัวไป 
 1 หมายถึง รหสั กลุมผูใชงานบอย 
อธิบายรหัสผานเขาระบบ ใชการเขารหัสแบบ MD5 
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ตาราง 3.5 พนักงาน 
 

ช่ือตาราง:  user 
คําอธิบาย: ตารางเก็บขอมูลพนักงาน 
คียหลัก : user_id 
คียนอก : user_group_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
username varchar 20 ช่ือผูใชระบบ ram 
user_id int 4 เลขท่ีประจําตัวพนกังาน 1 
user_group_id int 4 เลขกลุมสมาชิก 1 
password varchar 32 รหัสผานเขาระบบ 8d9117a8a873rt6… 
firstname varchar 32 ช่ือ ราม 
lastname varchar 32 นามสกุล วิญญา 
email varchar 96 อีเมล ram@toonsbook.com 
status int 4 สถานะพนักงาน 1  
ip varchar 15 หมายเลขไอพ ี 215.168.1.1 
date_added date 3 วันท่ีเขาทํางาน 01/01/2553 

 

อธิบายรหัสผานเขาระบบ ใชการเขารหัสแบบ MD5 
อธิบายรหัสสถานะพนักงาน : 
 0 หมายถึง พนกังานไมมีสิทธ์ิในการใชงานระบบ 
 1 หมายถึง พนกังานมีสิทธ์ิในการใชงานระบบ 

 

ตาราง 3.6 หนงัสือ 
 

ช่ือตาราง:  product 
คําอธิบาย: ตารางเก็บขอมูลหนังสือ 
คียหลัก:  id_card  
คียนอก:  stock_status_id , manufacturer_id  

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
product_id int 4 หมายเลขหนังสือ 69 
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ตาราง 3.6 หนงัสือ(ตอ) 
 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
model varchar 64 ช่ือเลม เลมท่ี 2 
location varchar 50 รหัสท่ีเก็บหนงัสือ A2B1001 
quantity int 4 จํานวน 2 
stock_status_id int 4 เลขท่ีสถานะหนังสือ 1 (มี) 
image varchar 50 รหัสหนังสือ A2B1001 
manufacturer_id int 4 รหัสสํานักพิมพ 01 
price int 4 ราคา 20  
status int 4 สถานะหนังสือ 1 
date_added date 3 วันท่ีนําเขา 01/01/2553 
date_modified date 3 วันท่ีแกไข 01/01/2553 

 

อธิบายสถานะหนังสือ : 
 0 หมายถึง หนงัสือท่ีไมแสดงในหนาราน 
 1 หมายถึง หนงัสือท่ีแสดงในหนาราน 
 

ตาราง 3.7 หมวดหนังสือ 
 

ช่ือตาราง:  category 
คําอธิบาย: ตารางเก็บขอมูลหมวดหนังสือ 
คียหลัก:  category_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
category_id int 4 รหัสหมวดหนงัสือ 47 
image varchar 30 ช่ือสถานบริการ A2B1 
parent_id varchar 10 รหัสหมวดหลัก 46 
sort_order varchar 3 เรียงลําดับการแสดงผล 1 
date_added date 3 วันท่ีนําเขา 01/01/2553 
date_modified date 3 วันท่ีแกไข 01/01/2553 
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ตาราง 3.8 สํานักพิมพ 
 

ช่ือตาราง:   manufacturer 
คําอธิบาย: ตารางเก็บสํานักพิมพ 
คียหลัก:  manufacturer_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
manufacturer_id int 4 รหัสสํานักพิมพ 11 
name varchar 64 ช่ือสํานักพิมพ นานมี 
image varchar 100 ช่ือรูปภาพสํานักพิมพ A2B1 
sort_order varchar 3 เรียงลําดับการแสดงผล 1 
 

ตาราง 3.9 คําวิจารณ 
 

ช่ือตาราง:  review 
คําอธิบาย: ตารางเก็บขอมูลคําวิจารณ 
คียหลัก:  review_id 
คียนอก : product_id, customer_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
review_id int 4 รหัสคําวิจารณ 1 
product_id int 4 หมายเลขหนังสือ 5 
customer_id int 4 รหัสผูใชบริการ 4 
author varchar 64 ช่ือท่ีใชแสดง doremon 
text varchar 500 คําวิจารณ หนังสือนี้ดีมาก 
rating int 4 การใหคะแนน 5  
status int 4 สถานะคําวิจารณ 1 
date_added date 3 วันท่ีนําเขา 01/01/2553 
date_modified date 3 วันท่ีแกไข 01/01/2553 
อธิบายการใหคะแนน :  1 หมายถึง แยมาก , 2 หมายถึง แย , 3 หมายถึง ปานกลาง, 4 หมายถึง ดี      
5 หมายถึง ดีมาก 
 อธิบายสถานะคําวิจารณ :  0 หมายถึง ไมใหแสดงคําวิจารณ, 1 หมายถึง ใหแสดงคําวิจารณ 
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ตาราง 3.10 คําส่ังเชา 
 

ช่ือตาราง:  order 
คําอธิบาย: ตารางเก็บขอมูลคําส่ังเชา 
คียหลัก:  mortal_place_id 
คียนอก : customer_id , order_status_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
order_id int 4 รหัสคําส่ังเชา 101 
customer_id int 4 รหัสผูใชบริการ 4 
firstname varchar 32 ช่ือจริง พิทักษ 
lastname varchar 32 นามสกุลจริง วิญญา 
email varchar 96 อีเมล admin@toonsbook.com 
telephone varchar 10 หมายเลขโทรศัพท 0819509626 
fax varchar 10 หมายเลขโทรสาร 054219396 
shipping_firstname varchar 32 ช่ือผูรับ พิทักษ 
shipping_lastname varchar 32 นามสกุลผูรับ วิญญา 
shipping_company varchar 32 ช่ือบริษัท เสริมปญญา 
shipping_address_1 varchar 128 ท่ีอยูจริง 123 ม12 ต.สก อ.เมือง 
shipping_address_2 varchar 128 ท่ีอยูท่ีจัดสง 123 ม12 ต.สก อ.เมือง 
shipping_city varchar 128 จังหวดั ลําปาง 
shipping_postcode varchar 10 รหัสไปรษณยี 52220 
payment_method varchar 10 วิธีชําระเงิน โอนเงินผานธนาคาร 
comment text 65,535 ขอคิดเห็น โอนเงินวนันีน้ะครับ 
total decimal  4 ยอดชําระเงินรวม 250.00 
order_status_id int 11 สถานะการเชา 1 
date_modified date 3 วันท่ีแกไข 01/01/2553 
date_added date 3 วันท่ีนําเขา 01/01/2553 
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ตาราง 3.11 วิธีการใชบริการ 
 

ช่ือตาราง:  information 
คําอธิบาย: ตารางเก็บขอมูลวิธีการใชบริการ 
คียหลัก:  information_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด 
(ไบต) 

ความหมาย ตัวอยางขอมูล 

information_id int 4 รหัสวิธีการใชบริการ 1 
sort_order int 4 ลําดับการแสดงผล 1 
information_description_ 
information_id 

int 4 รหัสขอมูลการใช
บริการ 

1 

 
ตาราง 3.12 แจงโอนเงิน 

 
ช่ือตาราง:  slips 
คําอธิบาย: ตารางเก็บขอมูลแจงโอนเงิน 
คียหลัก:  slips_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
slips_id int 4 รหัสแจงโอนเงิน 7 
filename varchar 100 รหัสการส่ังซ้ือ 20 
froms varchar 100 ช่ือผูโอน ราม  วิญญา 
email varchar 96 อีเมล admin@toonsbook.com 
total decimal  4 ยอดเงินโอน 250.00 
order_id int 4 รหัสคําส่ังเชา 101 
bank varchar 100 ช่ือธนาคาร กรุงไทย 
date_added date 3 วันท่ีโอนเงิน 01/01/2553 
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ตาราง 3.13 แจงคืนหนังสือ 
 

ช่ือตาราง:  Slips2 
คําอธิบาย: ตารางเก็บขอมูลแจงคืนหนังสือ 
คียหลัก:  Slips2_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
Slips2_id int 4 รหัสแจงโอนเงิน 7 
filename varchar 100 รหัสการส่ังซ้ือ 20 
froms varchar 100 ช่ือผูโอน ราม  วิญญา 
email varchar 100 อีเมล admin@toonsbook.com 
post_off varchar 100 ช่ือท่ีทําการไปรษณีย 5203 
order_id int 4 รหัสคําส่ังเชา 101 
date_added date 4 วันท่ีสงคืน 01/01/2553 
 

ตาราง 3.13  สถานะการส่ังเชา 
 

ช่ือตาราง:  order_status  
คําอธิบาย: ตารางเก็บขอมูลสถานะการส่ังเชา 
คียหลัก:  order_status_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
order_status_id int 4 รหัสคําส่ังเชา 4 
name varchar 32 ช่ือสถานะ จัดสงแลว 

 

อธิบายสถานะการเชา : 1 หมายถึง เพิ่งส่ังซ้ือ, 2 หมายถึง อนุมัติ, 3 หมายถึง ยกเลิก, 4 หมายถึง 
จัดสงแลว, 5 หมายถึง สงคืนภายในกําหนด, 6 หมายถึง สงคืนกอนกาํหนด, 7 หมายถึง สงคืนหลัง
กําหนด, 8 หมายถึง พัสดุตีกลับ 
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ตาราง 3.15 ท่ีอยูท่ีจัดสง 
 

ช่ือตาราง:  address  
คําอธิบาย: ตารางเก็บขอมูลท่ีอยูท่ีจัดสง 
คียหลัก:  address_id 
คียนอก: customer_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
address_id int 4  รหัสท่ีอยูท่ีจัดสง 110 
customer_id int 4 รหัสผูใชบริการ 4 
company varchar 32 ช่ือบริษัท เสริมปญญา 
firstname varchar 32 ช่ือผูรับ พิทักษ 
lastname varchar 32 นามสกุลผูรับ วิญญา 
address_1 varchar 128 ท่ีอยูจริง 123 ม12 ต.สก อ.เมือง 
address_2 varchar 128 ท่ีอยูท่ีจัดสง 123 ม12 ต.สก อ.เมือง 
city varchar 128 จังหวดั ลําปาง 
postcode varchar 10 รหัสไปรษณยี 52220 

 

ตาราง 3.16 หนังสือท่ีส่ังเชา 
 

ช่ือตาราง:  order_product  
คําอธิบาย: ตารางเก็บขอมูลหนังสือท่ีส่ังเชา 
คียหลัก:  order_product_id 
คียนอก: order_id, product_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
order_product_id int 4 รหัสหนังสือท่ีส่ังเชา 011 
order_id int 4 รหัสคําส่ังเชา 101 
product_id int 4 หมายเลขหนังสือ 5 
name varchar 100 ช่ือหนังสือ 2 dogs story 
price decimal 4 ราคา 20.00 
total decimal 4 ราคารวม 250.00 
quantity int 4 ปริมาณ 1 
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ตาราง 3.17 จัดหมวดหนังสือ 
 

ช่ือตาราง:  product_to_category  
คําอธิบาย: ตารางเก็บขอมูลจัดหมวดหนังสือ 
คียหลัก: product_id 
คียนอก: category_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
product_id int 4 หมายเลขหนังสือ 69 
category_id int 4 รหัสหมวดหนงัสือ 47 
 

ตาราง 3.18 รายละเอียดวิธีใชบริการ 
 

ช่ือตาราง:  information_description  
คําอธิบาย: ตารางเก็บขอมูลรายละเอียดวิธีใชบริการ 
คียหลัก:  information_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
information_id int 4 รหัสวิธีใชบริการ 01 
title varchar 64 หัวเร่ือง วิธีการชําระเงิน 
description text 65,535 เนื้อหาวิธี การชําระเงินโดย…. 
 

ตาราง 3.19 กลุมพนักงาน 
 

ช่ือตาราง:  user_group  
คําอธิบาย: ตารางเก็บขอมูลกลุมพนักงาน 
คียหลัก:  user_group_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
user_group_id int 11 รหัสกลุมพนักงาน 1 
name varchar 64 ช่ือกลุม พนักงาน 
permission text 65,535 สิทธิการใชงาน เปนรหัสภาษาPHP 
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ตาราง 3.20 สถานะหนังสือ 

 

ช่ือตาราง:  stock_status  
คําอธิบาย: ตารางเก็บขอมูลสถานะหนังสือ 
คียหลัก:  stock_status_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
stock_status_id varchar 5 รหัสสถานะหนังสือ 1 
name varchar 20 ช่ือสถานะหนังสือ มีหนังสือ 

 

อธิบายช่ือรหัสสถานะหนังสือ และช่ือหนังสือ :  
1 หมายถึง มีหนังสืออยูในราน  
2 หมายถึง หนงัสือถูกเชาไปแลว  
3 หมายถึง อยูระหวางการสงคืน  
 

ตาราง 3.21 กลุมผูใชบริการ 

 

ช่ือตาราง:  customer_group 
คําอธิบาย: ตารางเก็บขอมูลกลุมผูใชบริการ 
คียหลัก:  customer_group_id 

ช่ือฟลด ชนิด ขนาด (ไบต) ความหมาย ตัวอยางขอมูล 
customer_group_id varchar 5 รหัสกลุมผูใชบริการ 1 
name varchar 32 ช่ือกลุมผูใชบริการ กลุมท่ัวไป 

 


