บทที่ 4
การออกแบบฐานขอมูล
การออกแบบฐานขอมูลระบบใหบริการวัสดุสารสนเทศของศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือตางๆ ในการดําเนินงานตามลําดับขั้นตอนดังนี้
4.1 ลักษณะประเภทของขอมูล
4.2 ตารางฐานขอมูลของระบบ
4.3 แบบจําลองความสัมพันธระหวางขอมูล
4.1 ลักษณะประเภทของขอมูล
ตาราง 4.1 แสดงลักษณะประเภทของขอมูล
ประเภทขอมูล
คําอธิบายขอมูล
CHAR
ขอมูลประเภทตัวอักษรที่จํากัดความกวางขอมูล (ไมสามารถปรับความกวาง
ขอมูลได) โดยความกวางขอมูลเปนไดตั้งแต ถึง 255 ตัวอักษร ตามปกติเมื่อมี
การเรียงขอมูล จะเปนลักษณะ Case-Sensitive คือคํานึงถึงตัวเล็กตัวใหญ การ
ระบุชนิดขอมูลยอยเปน BINARY จะเปนลักษณะไมคํานึงตัวเล็กตัวใหญ
ดังนั้นเมื่อมีการเรียงขอมูลก็จะใหผลตางจาก CHAR ธรรมดา การเก็บขอมูลก็
ใชไบตตามจํานวนตัวอักษรที่ระบุ
VARCHAR
ขอมูลประเภทนี้คลายกับ CHAR ตางกันตรงที่ VARCHAR จะปรับความกวาง
ขอมูลตามขอมูลที่เก็บในฟลด ความกวางขอมูลอยูตั้งแต 1 ถึง 255 การเก็บ
ขอมูลจะเทากับความกวางขอมูลของขอมูลจริงในฟลดนั้น ๆ + 1 ไบต
TEXT
ขอมูลประเภทนี้สามารถใชความกวางขอมูลไดสูงสุด 65,535 ตัวอักษรและใช
เนื้อที่จัดเก็บขอมูลเทากับจํานวนจริง + 2 ไบต
TINYINT
ขอมูลชนิดตัวเลขแบบคิดเครื่องหมาย จะใชไดตั้งแต -128 ถึง 128 แตถาไมคิด
เครื่องหมาย จะใชไดตั้งแต 0 ถึง 255 ขอมูลชนิดนี้ใชเนื้อที่เก็บขอมูลขนาด 1
ไบต
FLOAT
ขอมูลชนิดตัวเลขแบบคิดเครื่องหมาย ขอมูลชนิดนี้ใชเนื้อที่เก็บขอมูลขนาด 4
ไบต
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ตาราง 4.1 แสดงลักษณะประเภทของขอมูล (ตอ)
ประเภทขอมูล
คําอธิบายขอมูล
DATE
ขอมูลชนิดวันที่ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1000 ถึง 31 ธันวาคม ค.ศ. 9999
การแสดงผลวันที่อยูในรูปแบบ ‘YYYY-MM-DD’ ขอมูลชนิดนี้ใชเนื้อที่เก็บ
ขอมูลขนาด 3ไบต
TIME
ข อมู ล ประเภทเวลา สามารถเปน ได ตั้ง แต ‘-838:59:59’ ถึ ง ‘858:59:59’
แสดงผลในรูปแบบ HH:MM:SS ขอมูลชนิดนี้ใชเนื้อที่เก็บขอมูลขนาด 3ไบต
DATETIME ขอมูลชนิดวันที่และเวลา ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1000 เวลา 00:00:00 ถึง 31
ธันวาคม ค.ศ. 9999 เวลา 23:59:59 การแสดงผลวันที่และเวลาอยูในรูปแบบ
‘YYYY-MM-DD HH:MM:SS’ ขอมูลชนิดนี้ใชเนื้อที่เก็บขอมูลขนาด 8 ไบต
4.2 ตารางฐานขอมูลของระบบ
ตารางฐานขอมูลของระบบใหบริการวัสดุสารสนเทศของศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ประกอบไปดวยตารางขอมูล 10 ตาราง ดังนี้
ตาราง 4.2 ตารางขอมูลทั้งหมดของระบบ
ชื่อตารางขอมูล
ชื่อตารางขอมูล
ลําดับ
ประเภทไฟล
คําอธิบาย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
1. ผูใชระบบ
UserLogin
Master
เก็บขอมูลผูใชระบบ
2. ประวัติการใชงาน
LoginHistory
Transaction
เก็บขอมูลการเขาใชระบบ
ระบบ
ของผูใชงาน
3. ผูใชบริการ
Member
Master
เก็บขอมูลผูใชบริการ
4. ประเภทผูใชบริการ
MemberType
Reference
เก็บขอมูลประเภท
ผูใชบริการ
5. บันทึกการเขาใชศูนย MemberVisit
Transaction
เก็บบันทึกการเขาใชศูนย
ภาษา
ภาษา
6. วัสดุสารสนเทศ
Material
Master
เก็บขอมูลวัสดุสารสนเทศ
7.

ประเภทวัสดุ
สารสนเทศ

MaterialType

Master

เก็บขอมูลประเภทวัสดุ
สารสนเทศ
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ตาราง 4.2 ตารางขอมูลทั้งหมดของระบบ (ตอ)
ลําดับ ชื่อตารางขอมูล
ชื่อตารางขอมูล
ประเภทไฟล
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
8. ระเบียบการใชวัสดุ
MaterialLimit
Reference
สารสนเทศ
9.

ยืมคืนวัสดุสารสนเทศ MaterialBorrow

Master

10.

ขอมูลการใชโปรแกรม ProgramConfig
มัลติมีเดีย

Transaction

คําอธิบาย
เก็บขอมูลอัตราคาปรับ
จํานวนวันและจํานวน
วัสดุสารสนเทศที่ยืมได
เก็บขอมูลยืมคืนวัสดุ
สารสนเทศและคาปรับ
เก็บบันทึกขอมูลการใช
โปรแกรมมัลติมีเดีย

จากตาราง 4.2 ผูจัดทําไดจัดทําตารางแสดงฐานขอมูล เพื่อใหเห็นรายละเอียดการ
ออกแบบการจัดเก็บขอมูลลงตารางฐานขอมูลแตละตารางของระบบฐานขอมูล ดังนี้
1) ตารางผูใชระบบ เปนตารางเก็บขอมูลผูใชงานในระบบฐานขอมูล ดังตาราง 4.3
ตาราง 4.3 โครงสรางตารางผูใชงาน
ชื่อตาราง
UserLogin
คําอธิบาย
เก็บขอมูลผูใชงาน
คียหลัก
LoginName
คียรอง
ชื่อ
ชนิดขอมูล
คําอธิบาย
ตัวอยางขอมูล
LoginName
VARCHAR(25)
ชื่อเขาสูระบบ
“Admin”
LoginPWD
VARCHAR(25)
รหัสผานเขาสูระบบ “12345”
LoginType
CHAR(1)
ประเภทผูใชงาน
“0”
UserName
VARCHAR(50)
ชื่อสกุลผูใชงาน
“สมชาย คําวรรณะ”
ความหมายของฟลด
LoginType
ประเภทผูใชงาน

“0” คือ ผูดูแลระบบ
“1” คือ ผูใชระบบ

44
2) ตารางประวัติการใชงานระบบ เปนตารางเก็บขอมูลขอมูลการเขาใชระบบของผูใชงาน
ในระบบฐานขอมูล ดังตาราง 4.4
ตาราง 4.4 โครงสรางตารางประวัติการใชงานระบบ
ชื่อตาราง
LoginHistory
คําอธิบาย
เก็บขอมูลการใชงานของผูใชงาน
คียหลัก
LoginHisCode
คียรอง
LoginName
ชื่อ
ชนิดขอมูล / ขนาด
คําอธิบาย
ตัวอยางขอมูล
LoginHisID
AUTO_INC
ลําดับที่
1
LoginName
VARCHAR(25)
รหัสผูใชงาน
“Admin”
DateTimeLogin
DATETIME(8)
เวลาเขาใชงาน
2007-07-30 09:31:23
DateTimeLogOut
DATETIME(8)
เวลาเลิกใชงาน
2007-07-307:31:23
3) ตารางผูใชบริการ เปนตารางเก็บขอมูลผูใชบริการในระบบฐานขอมูล ดังตาราง 4.5
ตาราง 4.5 โครงสรางตารางผูใชบริการ
ชื่อตาราง
Member
คําอธิบาย
เก็บขอมูลผูใชบริการ
คียหลัก
MemberCode
คียรอง
MemberTypeCode
ชื่อ
ชนิดขอมูล / ขนาด
คําอธิบาย
ตัวอยางขอมูล
MemberCode
VARCHAR(11)
รหัสผูใชบริการ
“3904238122”
MemberPWD
CHAR(4)
รหัสผานผูใชบริการ “1609”
MemberGroup
CHAR(8)
รหัสกลุมเรียน
“39042381”
MemberTypeCode CHAR(1)
รหัสประเภท
“1”
ผูใชบริการ
MemberName
VARCHAR(45)
ชื่อสกุลผูใชบริการ
“สมชาย คําวรรณะ”
major
VARCHAR(75)
หลักสูตรวิชา
“ภาษาไทย”
4) ตารางประเภทผูใชบริการ เปนตารางเก็บขอมูลประเภทผูใชบริการในระบบฐานขอมูล
แสดงดังตาราง 4.6
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ชื่อตาราง
คําอธิบาย
คียหลัก
คียรอง
ชื่อ
MemberTypeCode
MemberType

ตาราง 4.6 โครงสรางตารางประเภทผูใชบริการ
MemberType
เก็บขอมูลประเภทผูใชบริการ
MemberTypeCode
ชนิดขอมูล / ขนาด
คําอธิบาย
CHAR(1)
รหัสประเภท
ผูใชบริการ
VARCHAR(25)
ประเภทผูใชบริการ

ความหมายของฟลด
MemberType ประเภทผูใชบริการ

ตัวอยางขอมูล
“3”
“เจาหนาที่มหาวิทยาลัย”

“0” คือ นักศึกษาภาคปกติ - ภาคพิเศษ
“1” คือ นักศึกษาหลังปริญญาตรี
“2” คือ อาจารย-ขาราชการ
“3” คือ เจาหนาที่มหาวิทยาลัย

5) ตารางบันทึกการเขาใชศูนยภาษา เปนตารางเก็บขอมูลการเขาใชศูนยภาษาของ
ผูใชบริการ ดังตาราง 4.7
ตาราง 4.7 โครงสรางตารางตารางบันทึกการเขาใชศูนยภาษาของผูใชบริการ
ชื่อตาราง
MemberVisit
คําอธิบาย
เก็บขอมูลตารางบันทึกการเขาใชศูนยภาษาของผูใชบริการ
คียหลัก
VisitCode
คียรอง
ชื่อ
ชนิดขอมูล / ขนาด
คําอธิบาย
ตัวอยางขอมูล
VisitCode
AUTO_INC
ลําดับที่
1
MemberCode
VARCHAR(11)
รหัสผูใชบริการ
“3904238122”
DateTimeVisit
DATETIME(8)
ประเภทผูใชบริการ “พนักงานมหาวิทยาลัย”
6) ตารางวัสดุสารสนเทศ เปนตารางเก็บขอมูลวัสดุสารสนเทศในระบบฐานขอมูล แสดง
ดังตาราง 4.8
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ตาราง 4.8 โครงสรางตารางวัสดุสารสนเทศ
ชื่อตาราง
Material
คําอธิบาย
เก็บขอมูลวัสดุสารสนเทศ
คียหลัก
MatrerialCode
คียรอง
MaterialTypeCode
ชื่อ
ชนิดขอมูล / ขนาด
คําอธิบาย
ตัวอยางขอมูล
MaterialCode
VARCHAR(8)
รหัสวัสดุสารสนเทศ “B0000001”
MaterialTypeCode CHAR(1)
รหัสประเภทวัสดุ
“B”
สารสนเทศ
Barcode
VARCHAR(15)
รหัสบารโคด
“9 789742 121310”
ISBN
VARCHAR(13)
รหัส ISBN
“974-212-131-1”
CallNum1
VARCHAR(8)
เลขเรียกวัสดุ
“12345”
สารสนเทศลําดับที่ 1
CallNum2
VARCHAR(8)
เลขเรียกวัสดุ
“12345”
สารสนเทศลําดับที่ 2
CallNum3
VARCHAR(8)
เลขเรียกวัสดุ
“12345”
สารสนเทศลําดับที่ 3
MaterialName
VARCHAR(100) ชื่อวัสดุสารสนเทศ “MySQL ระบบฐานขอมูล
สําหรับอินเตอรเน็ด”
Detail
TEXT
รายละเอียด
“ระบบฐานขอมูลสําหรับ
อินเตอรเน็ด”
Publish
VARCHAR(25)
สํานักพิมพ
“ซีเอ็ดยูเคชั่น”
Author
VARCHAR(25)
ผูเขียน
“สงกรานต”
PrintTime
VARCHAR(25)
พิมพครั้งที่
“1”
PrintYear
VARCHAR(4)
ปที่พิมพ
“2550”
MediaStatus
CHAR(1)
สถานะวัสดุ
“0”
สารสนเทศ
RegisDate
DATE(3)
วันที่ลงทะเบียนรับ “2007-12-02”
หนังสือ
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ความหมายของฟลด
MediaStatus สถานะวัสดุสารสนเทศ “0” คือ ยืมได, “1” คือ ถูกยืม
7) ตารางประเภทวัสดุสารสนเทศ เปนตารางเก็บขอมูลประเภทวัสดุสารสนเทศในระบบ
ฐานขอมูล แสดงดังตาราง 4.9
ตาราง 4.9 โครงสรางตารางประเภทวัสดุสารสนเทศ
ชื่อตาราง
MaterialType
คําอธิบาย
เก็บขอมูลประเภทวัสดุสารสนเทศ
คียหลัก
MaterialTypeCode
คียรอง
ชื่อ
ชนิดขอมูล / ขนาด
คําอธิบาย
ตัวอยางขอมูล
MaterialTypeCode CHAR(1)
รหัสประเภทวัสดุ
“B”
สารสนเทศ
MaterialTypeName VARCHAR(25)
ประเภทวัสดุ
“Book”
สารสนเทศ
8) ตารางระเบียบวัสดุสารสนเทศ เปนตารางเก็บขอมูลอัตราคาปรับจํานวนวันและ
จํานวนวัสดุสารสนเทศที่ยืมไดในระบบฐานขอมูล แสดงดังตาราง 4.10
ตาราง 4.10 โครงสรางตารางระเบียบวัสดุสารสนเทศ
ชื่อตาราง
MaterialLimit
คําอธิบาย
เก็บขอมูลอัตราคาปรับจํานวนวันและจํานวนวัสดุสารสนเทศที่ยืมได
คียหลัก
MaterialTypeCode, MemberTypeCode
คียรอง
MaterialTypeCode, MemberTypeCode
ชื่อ
ชนิดขอมูล / ขนาด
คําอธิบาย
ตัวอยางขอมูล
MaterialTypeCode
CHAR(1)
รหัสประเภทวัสดุ
“B”
สารสนเทศ
MemberTypeCode
CHAR(1)
รหัสประเภท
“1”
ผูใชบริการ
MaterialAmontLimit TINYINT(1)
จํานวนที่ยืมได
5
MaterialDayLimit
TINYINT(1)
จํานวนวันที่ยมื ได
5
FineRate
FLOAT(4)
อัตราคาปรับ
5.00
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9) ตารางยืมคืนวัสดุสารสนเทศ เปนตารางเก็บขอมูลยืมคืนวัสดุสารสนเทศในระบบ
ฐานขอมูล แสดงดังตาราง 4.11
ตาราง 4.11 โครงสรางตารางยืมคืนวัสดุสารสนเทศ
ชื่อตาราง
MaterialBorrow
คําอธิบาย
เก็บขอมูลยืมคืนวัสดุสารสนเทศ
คียหลัก
BorrowID
คียรอง
MaterialCode, MemberCode
ชื่อ
ชนิดขอมูล / ขนาด
คําอธิบาย
ตัวอยางขอมูล
borrowCode
AUTO_INC
ลําดับการยืมคืน
1
MaterialCode (8)
VARCHAR(8)
รหัสวัสดุสารสนเทศ “B0000001”
MemberCode (11)
VARCHAR(11)
รหัสสมาชิก
“3904238122”
BorrowDate
DATETIME(8)
วันทีย่ ืม
“2007-07-30”
DueDate
DATETIME(8)
กําหนดสงคืน
“2007-08-03”
ReturnDate
DATETIME(8)
วันที่คืน
“2007-08-03”
Fine
REAL(8)
คาปรับ
5.00
10) ตารางขอมูลการใชโปรแกรมมัลติมีเดีย เปนตารางเก็บบันทึกขอมูลการใชโปรแกรม
มัลติมีเดียในระบบฐานขอมูล แสดงดังตาราง 4.12
ตาราง 4.12 โครงสรางตารางบันทึกขอมูลการใชโปรแกรมมัลติมีเดีย
ชื่อตาราง
ProgramConfig
คําอธิบาย
เก็บขอมูลการใชโปรแกรมมัลติมีเดีย
คียหลัก
MemberCode, CourseSubjectCode
คียรอง
MemberCode, CourseSubjectCode
ชนิดของตาราง
Transection
ชื่อ
ชนิดขอมูล
คําอธิบาย
ตัวอยางขอมูล
MemberCode
VARCHAR(11)
รหัสผูใชบริการ
“3904238122”
CourseSubjectCode VARCHAR(20)
รหัสวิชา
“1500107A”
Section
CHAR(2)
กลุมเรียน
“01”
Teacher
VARCHAR(20)
ผูสอน
“นิภา”
CountInLab
TINYINT(1)
จํานวนครั้งที่เขาใช 2
TimeInLAB
TIME(3)
เวลารวมที่เขาใช
01:38:23
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4.3 แบบจําลองความสัมพันธระหวางขอมูล (Database Relationship)
จากการวิเคราะหและออกแบบระบบ ผูจัดทําไดแสดงภาพความสัมพันธระหวางขอมูล
ดังแสดงตามรูป 4.1

รูป 4.1 แผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางขอมูล
ของระบบใหบริการวัสดุสารสนเทศของศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

