
 
เร่ือง  ระบบร้านเช่าชุด 

 

เสนอ 

ว่าที่ร.ต.หญงิ วรรณธิดา วรสุทธิพงษ์  
 

 

จัดท าโดย 

   นางสาวกาญจนา  จนัทร์รัก ปวส.1.3   

   นางสาวนนัทฉตัร วนัเพง็ ปวส.1.3   

        สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 

 

 

วชิาการวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 

วทิยาลยัอาชีวศึกษาพษิณุโลก 



ระบบร้านเช่าชุด 

1.แผนภูมิการจดัองคก์ร (Organization Chart) 

 

 

 

 

 

2.แผนภาพการแจกจ่ายงาน (Work Distribution Chart) 

งาน/บุคคล เจา้ของกิจการ ลูกคา้ พนกังานหนา้ร้าน 

สั่งซ้ือสินคา้  ตรวจสอบราคาสินคา้  

การตรวจสอบ ตรวจสอบและ
อนุมติัใบเช่าชุด 

ตรวจสินคา้เม่ือถึงมือ ตรวจสอบสินคา้
ก่อนส่ง 

แจง้ช าระเงิน    แจง้ยอดเงินท่ีลูกคา้
จะช าระ 

การรับสินคา้  ตรวจสอบสินคา้ท่ีไดรั้บ
กบัรายการท่ีสั่ง 

 

อ่ืนๆ จดัการประชุม   

 

 

 

เจา้ของกิจการ 

พนกังานหนา้ร้าน ลูกคา้ 



3.แผนภูมิ Gantt Chart (Gantt’s Chart) 
 

หวัขอ้การด าเนินงาน เดือน พ.ค. เดือน มิ.ย. เดือน ก.ค. เดือน ส.ค. เดือน ก.ย. 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.ศึกษาความเป็นไปไดข้ององคก์ร                     
2.วเิคราะห์และออกแบบโปรแกรม                     
3.จดัท าโปรแกรม                     
4.ทดสอบโปรแกรม                     
5.ปรับปรุงและแกไ้ขตวัโปรแกรม                     
6.ทดสอบการใชง้านจริง                     
7.ท าคู่มือและเอกสารประกอบโปรแกรม                     

 

*****หมายเหตุ 

  คาดคะเน 

  ปฏิบติังานจริง 
 

 

4.ปฏิทินการปฏิบติังาน (Time Schedule and Time Table) 

กิจกรรมท่ีตอ้งการปฏิบติั เร่ิมท างานวนัท่ี ส้ินสุดการท างานวนัท่ี 
การวเิคราะห์ระบบงานทะเบียน 18 พ.ค. 2558 12 มิ.ย. 2558 
การออกแบบระบบ 12 มิ.ย. 2558 3 ก.ค. 2558 
การพฒันาระบบงานทะเบียน 3 ก.ค. 2558 24 ก.ค. 2558 
การทดสอบปรับปรุงแกไ้ขระบบ 24 ก.ค. 2558 11 ก.ย. 2558 
การบ ารุงรักษาระบบ 11 ก.ย. 2558 18 ก.ย. 2558 

 

 

 



5.แผนภาพกระแสขอ้มลูระดบั Context Diagram ระบบงานร้านเช่าชุด 

 

  ลกูค้า 

เจ้าของกิจการ 

0 

ระบบงานเช่าชุด 

-รายการเชา่/คืน 

-รูปแบบชดุ 

-ใบเสร็จรับเงิน 

 

-ใบนดัคืนชดุ 

-ใบเชา่ชดุ 

 

 

-นโยบายการด าเนินกิจการ 

-รับมาชดุใหม ่

 

-รายงานเชา่ชดุ 

-รายงานชดุที่อยูใ่นร้าน 

-รายงานจา่ยช าระเงิน 

พนกังาน 

-ข้อมลูตา่งๆ 

-รับออเดอร์สัง่ชดุ 

 

 

 

 

-รายงานตา่งๆ 

 



6.แผนภาพแสดงกระแสขอ้มูลระดบัท่ี 1 (DFD-Level 1 ) : ระบบงานร้านเช่าชุด 

ข้อมลูลกูค้า 

ข้อมลูลกูค้า 
ข้อมลูลกูค้า 

ข้อมลูสนิค้า 

ข้อมลูการเช่าชดุ 

ข้อมลูลกูค้า 

ข้อมลูการเช่าชดุ 

บริการ 

ข้อมลูสนิค้า 

 

ข้อมลูสนิค้า 

ข้อมลูสนิค้า 

ข้อมลูลกูค้า 

ข้อมลูจ านวนสนิค้า 

ข้อมลูจ านวนสนิค้า 

ข้อมลูจ านวนสนิค้า 

ข้อมลูจ านวนสนิค้า 

ข้อมลูการเช่าชดุ 

ข้อมลูลกูค้า 

ข้อมลูสนิค้า 

ลกูค้า 

พนกังาน 

1 

ระบบลูกคา้ 

2 

ระบบบริการ

ต่างๆ 

 

3 

ระบบสินคา้ 

4 

ระบบช าระ

เงิน 

5 

ระบบการ

จดัท ารายงาน 

เจ้าของกิจการ 

รายงานตา่งๆ ร้องขอรายงาน 

ข้อมลูลกูค้า 

ข้อมลูสนิค้า 

ข้อมลูการเช่าชดุ 

จ านวนสนิค้า 

ใบนดัรับชดุ 



7.แผนภาพกระแสขอ้มลูระดบัท่ี 2 (DFD-Level 2): ระบบสมาชิก 

 

  

รหสัชดุที่เชา่ 

ข้อมลูการเช่า 

รายละเอียดลกูค้า 

ข้อมลูลกูค้า 

ช่ือ,นามสกลุ 
ลูกคา้ 

1.1 

ระบบเพ่ิม

ลูกคา้ 
ข้อมลูลกูค้า 

รหสัลกูค้า 

ข้อมลูลกูค้า 

ข้อมลูลกูค้า 
ลูกคา้ 

1.2 

ระบบแกไ้ข

ลูกคา้ 
ข้อมลูลกูค้า 

รหสัลกูค้า 

ข้อมลูลกูค้า 

ข้อมลูลกูค้า 
ลูกคา้ 

1.3 

ระบบการลบ

ลูกคา้ 
ข้อมลูลกูค้า 



แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัท่ี 2 (DFD-Level 2): ระบบบริการต่างๆ 

  

จ านวนยืม,รหสัสนิค้า,ช่ือสนิค้า 

ข้อมลูการเช่า 

ช่ือสนิค้า,สถานะ สถานะ 

รหสัสนิค้า 
จ านวนทีย่ืม,เลขเรียกสนิค้า,ช่ือสนิค้า 

ข้อมลูการเช่า 

ลูกคา้ 

2.2 

ระบบการคืน
สินคา้ 

ข้อมลูการเช่า 

เลขเรียกสนิค้า,ช่ือสนิค้า,สถานะ สถานะ 

ช่ือ,นามสกลุ ข้อมลูลกูค้า รหสัลกูค้า,รหสัสนิค้า 

จ านวนทีย่ืม,เลขเรียกสนิค้า,ช่ือสนิค้า 

ข้อมลูการเช่า 

ลูกคา้ 

2.1 

ระบบการเช่า

ชุด 

ข้อมลูการเช่า 

ข้อมลูสนิค้า 



แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัท่ี 2 (DFD-Level 2): ระบบสินคา้ 

 

 

  

รายละเอียดสนิค้า 

ข้อมลูลกูค้า 

ช่ือ,เลขเรียกสนิค้า 
พนกังาน 

3.1 

ระบบการเพ่ิม
รายการสินคา้ 

ข้อมลูสนิค้า 

รหสัสนิค้า 

ข้อมลูสนิค้า 

ข้อมลูสนิค้า 
พนกังาน 

3.2 

ระบบแกไ้ข

รายการสินคา้ 
ข้อมลูสนิค้า 

รหสัสนิค้า 

ข้อมลูสนิค้า 

ข้อมลูสนิค้า 
พนกังาน 

3.3 

ระบบการลบ

รายการสินคา้ 
ข้อมลูสนิค้า 

รหสัชดุที่เชา่ 

ข้อมลูการเช่า 



แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัท่ี 2 (DFD-Level 2): ระบบช าระเงิน 

 

  
ใบเสร็จ 

รายละเอียดที่จา่ย 

รายละเอียดที่จา่ย 
ใบเสร็จ 

ใบเสร็จ 

รายละเอียดที่จา่ย 4.1 

ระบบช าระเงิน
สด 

ลูกคา้ 

4.2 

ระบบช าระเงิน
ทางบตัรเครดิต 

4.3 

ระบบช าระเงิน

ทางไปรษณีย ์

ลูกคา้ 

ลูกคา้ 



แผนภาพกระแสขอ้มูลระดบัท่ี 2 (DFD-Level 2): ระบบการจดัท ารายงาน 

  

รายงาน 

รายงาน 

รายงาน 

ข้อมลูลกูค้า 

ข้อมลูสนิค้า 
ข้อมลูสนิค้า 5.1 

รายการสินคา้ 

ข้อมลูลกูค้า 
5.2 

ระบบแกไ้ข

ลูกคา้ 

ข้อมลูการยมื/คืน 
5.3 

ระบบการลบ

ลูกคา้ 
ข้อมลูการเช่า 

5.4 

ระบบจดัท า

บญัชีร้าน 

เจา้ของกิจการ 

พนกังาน 



 

พนกังานหลายคนสามารถจดัท ารายงานใหเ้จา้ของฯเพียงคนเดียวและเจา้ของฯคนเดียวสามารถรับรายงานจาก

พนกังานไดห้ลายคน 

 

 

 

พนกังานหน่ึงคนสามารถแนะน าลูกคา้ไดห้ลายคนและลูกคา้หลายคนจะถูกแนะน าจากพนกังานหน่ึงคน 

 

 

พนกังานหน่ึงคนสามารถจดัพิมพใ์บเสร็จไดห้ลายใบและใบเสร็จจะถูกจดัพิมพโ์ดยพนกังานหน่ึงคน 

 

 

พนกังานหน่ึงคนสามารถรับใบเช่าชุดไดห้ลายใบ และใบเช่าชุดหลายใบจะส่งไปใหพ้นกังานหน่ึงคน 

 

 

พนกังานหน่ึงคนสามารถตรวจสินคา้ไดห้ลายช้ิน และสินคา้หลายช้ินจะถูกตรวจโดยพนกังานหน่ึงคน 
 

 
 

ลูกคา้หน่ึงคนสามารถเช่าสินคา้ไดห้ลายช้ิน และสินคา้หลายช้ินจะถูกเช่าโดยลูกคา้เพียงคนเดียว 

 

 

ลูกคา้หน่ึงคนสามารถมีใบเช่าชุดไดห้ลายใบ และใบเช่าชุดหลายใบจะมีลูกคา้เก็บเพียงหน่ึง 

M 1 พนกังาน เจา้ของกิจการ รายงาน 

1 M พนกังาน ลูกคา้ แนะน า 

1 M พนกังาน ใบเสร็จ จดัพิมพ์ 

1 M ลูกคา้ สินคา้ เช่า 

1 M ลูกคา้ ใบเช่าชุด มี 

1 M พนกังาน สินคา้ ตรวจรับ 

1 M พนกังาน ใบเช่าชุด รับ 



 

 

ลูกคา้หน่ึงคนสามารถมีใบเสร็จไดห้ลายใบ และใบเสร็จหลายใบจะมีลูกคา้เก็บเพียงคนเดียว

1 M ลูกคา้ ใบเสร็จ มี 



 

แผนภาพ  ER (ER- Diagram) 

 

 

 

  

M 

1 1 1 

1 M 

M 

1 

1 

เจา้ของกิจการ 

ช่ือ-สกลุ 
ที่อยู ่

เบอร์โทร

โทโ 

เลขที่ทะเบียน 

พนกังาน 

ช่ือ-สกลุ 
ที่อยู ่

เบอร์โทร 

รายงาน 

แนะน า 
1 

ลูกคา้ 

M 

ช่ือ-สกลุ 

รหสัลกูค้า 

เบอร์โทร 

ซ้ือ 

M 

สินคา้ 

ใบเช่าชุด 

มี 

M 

รับ 

ใบเสร็จ 

มี 

M 

จดัพิมพ์ 

เลขที่ใบเสร็จ 

ว/ด/ป รหสัสนิค้า 

เลขที่ใบเช่าชดุ 

ว/ด/ป 
รหสัสนิค้า 

รหสัสนิค้า 

ช่ือสนิค้า ราคา 

ส ี

ที่อยู ่

รหสัพนกังาน 



ตารางท่ี   1    โครงสร้างตารางขอ้มูลลูกคา้ (customers) 

Attribute Type Length Description Constraint ตวัอยา่งขอ้มูล 
Id_Customer Char 7 รหสัลูกคา้ PK 00025 

Username Varchar 25 ช่ือลูกคา้  กาญจนา   จนัทร์รัก 
Address Varchar 100 ท่ีอยู ่  266 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.

พิษณุโลก 65000 
Number Char 10 เบอร์โทร  083-528-6873 

 

ตารางท่ี  2   โครงสร้างตารางขอ้มูลพนกังาน(staff) 

Attribute Type Length Description Constraint ตวัอยา่งขอ้มูล 
Id_Staff Char 5 รหสัพนกังาน PK 45872 

Username Varchar 25 ช่ือพนกังาน  ร ่ ารวย   ทั้งปี 
Address Varchar 100 ท่ีอยู ่  57 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.

พิษณุโลก 65000 
Number Char 10 เบอร์โทร  096-156-2345 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี  3   โครงสร้างตารางขอ้มูลเจา้ของกิจการ (Owner) 

Attribute Type Length Description Constraint ตวัอยา่งขอ้มูล 
Id_Registration  Char 5 รหสัทะเบียน PK 67257 

Username Varchar 25 ช่ือเจา้ของ
กิจการ 

 สมชาย เขม็กลดั 

Address Varchar 100 ท่ีอยู ่  45 ต.ในเมืองอ.เมือง 
จ.พิษณุโลก 65000 

Number Char 10 เบอร์โทร  087-474-7474 
 

ตารางท่ี  4   โครงสร้างตารางขอ้มูลสินคา้(product)  

Attribute Type Length Description Constraint ตวัอยา่งขอ้มูล 
Id_product Char 5 รหสัสินคา้ PK 00001 

Name Varchar 25 ช่ือสินคา้  ชุดแต่งงาน 
price Varchar 10 ราคา  20,000 
color Varchar 25 สี  ขาว 

 

ตารางท่ี  5   โครงสร้างตารางขอ้มูลใบเสร็จ(receipt) 

Attribute Type Length Description Constraint ตวัอยา่งขอ้มูล 
Product No Char 5 เลขท่ีใบเสร็จ PK 10004 
Id_product Char 5 รหสัสินคา้ FK 00324 

Date Varchar 25 ว/ด/ป  FK 20/5/2558 
 

 

 

 



ตารางท่ี  6   โครงสร้างตารางขอ้มูลใบเช่าชุด(The rent) 

Attribute Type Length Description Constraint ตวัอยา่งขอ้มูล 
Product No Char 5 เลขท่ีใบเช่าชุด PK 10004 
Id_product Char 5 รหสัสินคา้ FK 00324 

Date Varchar 25 ว/ด/ป  FK 20/5/2558 
 

 

 

 


