บทที่ 4
การออกแบบทางกายภาพ
4.1 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)
ในการจัดเก็บและจัดการเก็บข้อมูลของระบบนั้น ได้จดั เก็บข้อมูลทั้งหมดลงในฐานข้อมูล
(Database) โดยเลือกใช้ฐ านข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relation Database) นี้ มีการจัด เก็บข้อมูลในรู ปแบบ
ของตาราง 2 มิติ เป็ นแถว (Row) และ คอลัม น์ (Column) และ จัด การฐานข้อมูล ด้ว ยโปรแกรม
บริ ห ารจัด การฐานข้อมูล (DBMS) MySQL และจัด เก็บไว้ที่เครื่ องแม่ข่ าย (Server) โครงสร้างของ
ตารางในฐานข้อมูลมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 4.1 ตารางข้อมูล admin
Table Name: admin
Attribute
admin_id
admin_username
admin_password
status

Type

int(5)
varchar(10)
varchar(10)
enum('admin', 'user', '', '')

admin_name
varchar(20)
Primary Key : admin _id

Attribute
Domain

Description
รหัสผูด้ ูแลระบบ
ชื่อผูด้ ูแลระบบ
รหัสผ่านผูด้ ูแลระบบ
สถานะ(“ผูด้ ูแลระบบ”, “ลูกค้า”)
เบอร์โทร
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ตารางที่ 4.2 ตารางข้อมูล content_contact
Table Name: content_contact
Attribute

Type

Attribute Domain

Description

content_contact_id int(11)
content_head
varchar(200)

รหัสเนื้ อหาหน้าติดต่อ
หัวข้อหลัก

title
varchar(100)
content_foot
varchar(300)
address
varchar(200)
phone
varchar(50)
email
varchar(100)
coppyright
varchar(150)
time_setting_id
int(1)
Primary Key : content_contact_id

หัวข้อ
เนื้อหน้าส่วนท้าย
ที่อยูร่ ้าน
เบอร์โทรศัพท์ร้าน
อีเมลร้าน
ลิขสิทธิ์
รหัสเวลาปิ ด-เปิ ดร้าน

Foreign Key : time_setting_id Reference : time_setting. time_setting_id
ตารางที่ 4.3 ตารางข้อมูล content_home
Table Name: content_home
Attribute
Type
content_home_id int(2)
content_head1 varchar(200)
content_head2 varchar(100)
content_head3 varchar(100)
title1
varchar(100)
content_title1
varchar(300)
Primary Key : content_home_id

Attribute
Domain

Description
รหัสเนื้ อหาหน้าหลัก
หัวข้อหลัก1
หัวข้อหลัก2
หัวข้อหลัก3
หัวข้อ1
เนื้อหาของหัวข้อ1
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ตารางที่ 4.4 ตารางข้อมูล content_port
Table Name: content_port
Attribute
content_port_id
content1

Type

Attribute Domain

int(2)
varchar(200)

Description
รหัสเนื้ อหาหน้าผลงาน
เนื้อหา

Primary Key : content_port_id
ตารางที่ 4.5 ตารางข้อมูล customer
Table Name: customer
Attribute

Type

Attribute
Domain

Description

customer_id
customer_name
customer_address
customer_line

int(50)
varchar(100)
varchar(200)
varchar(100)

รหัสผูใ้ ช้
ชื่อผูใ้ ช้
ที่อยู่
Line ID

customer_phone
password

varchar(15)
int(50)

เบอร์โทร
รหัสผ่าน

username

varchar(10)

ชื่อผูเ้ ข้าใช้

status

enum('user', 'admin', '', '')

สถานะ(“ผูใ้ ช้”, “ผูด้ ูแลระบบ”)

Primary Key : customer_id
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ตารางที่ 4.6 ตารางข้อมูล images
Table Name: images
Attribute

Type

Attribute Domain

Description

image_id
image_banner

int(5)
varchar(200)

รหัสรู ปภาพ
รู ปภาพหน้าปก

status

int(1)

สถานะ

Primary Key : image_id
ตารางที่ 4.7 ตารางข้อมูล images_center
Table Name: images_center
Attribute

Type

image_center_id int(11)
image_center
varchar(200)
status
int(1)
Primary Key : image_center_id

Attribute Domain

Description
รหัสรู ปภาพกลางหน้าหลัก
รู ปภาพกลางหน้าหลัก
สถานะ
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ตารางที่ 4.8 ตารางข้อมูล images_port
Table Name: images_port
Attribute

Type

Attribute Domain

Description

image_port_id
image_port

int(20)
varchar(300)

รหัสรู ปภาพหน้าผลงาน
รู ปภาพหน้าผลงาน

image_port_title

varchar(200)

หัวข้อรู ปภาพ

image_port_detail varchar(300)

รายละเอียดรู ปภาพ

status
int(1)
Primary Key : image_port_id

สถานะ

ตารางที่ 4.9 ตารางข้อมูล order_cus
Table Name: order_cus
Attribute
Type
Attribute Domain
order_id
int(20)
customer_id
int(50)
order_date
date
date_equip
date
time_equip
time
date_size
date
time_size
time
order_amount30 float
order_total
float
order_address
varchar(200)
order_tel
varchar(20)
Primary Key : order_id
Foreign Key : customer_id Reference : customer. customer_id

Description
รหัสสัง่ ซื้อสินค้า
รหัสลูกค้า
วันที่สงั่ ซื้ อ
วันที่ติดตั้ง
เวลาติดตั้ง
วันที่วดั ขนาด
เวลาวัดขนาด
ราคามัดจา
ราคาทั้งหมด
ที่อยูท่ ี่สงั่ ซื้อ
เบอร์โทรที่สงั่ ซื้อ
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ตารางที่ 4.10 ตารางข้อมูล order_detail
Table Name: order_detail
Attribute
Type
order_detail_id
order_id
product_id
color_name
order_qty
order_totalunit
order_height
order_width
status

Attribute
Domain

int(20)
varchar(13)
varchar(5)
varchar(100)
int(10)
float
int(200)
int(200)
enum('รอ', 'เสร็จ ', 'จ่ายแล้ว',
'รอดาเนิ นการ', 'ยกเลิก')
Primary Key : order_detail_id
Foreign Key : order_id Reference : order_cus. order_id
Foreign Key : product_id Reference : product.product_id
Foreign Key : color_name Reference : typecolor. color_name

Description
รหัสรายละเอียดการสัง่ ซื้อ
รหัสสัง่ ซื้อสินค้า
รหัสสินค้า
ชื่อสี
จานวน
ราคา/เมตร
ความยาว
ความกว้าง
สถานะ('รอ', 'เสร็จ ', 'จ่ายแล้ว',
'รอดาเนินการ', 'ยกเลิก')
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ตารางที่ 4.11 ตารางข้อมูล product
Table Name: product
Attribute
Type
Attribute Domain
Description
product_id
varchar(5)
รหัสสินค้า
product_name
varchar(50)
ชื่อสินค้า
product_price
int(50)
ราคาสินค้า
product_type_id int(20)
รหัสประเภทสินค้า
product_detail varchar(200)
รายละเอียดสิ นค้าย่อย
product_descript varchar(400)
รายละเอียดสิ นค้า
product_pic
varchar(200)
รู ปสินค้า
product_status int(1)
สถานะ
Primary Key : product_id
Foreign Key : product_type_id Reference : typeproduct.product_type_id
ตารางที่ 4.12 ตารางข้อมูล product detail
Table Name: product detail
Attribute
Type
Attribute Domain
product_detail_id Int(20)
product_id
varchar(5)
color_name
varchar(50)
status
enum('show', 'delete')
Primary Key : product_detail_id
Foreign Key : product_id Reference : product.product_id
Foreign Key : color_name Reference : typeproduct.color_name

Description
รหัสรายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า
ชื่อสี
สถานะ(“แสดง”, “ลบ”)
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ตารางที่ 4.13 ตารางข้อมูล Staff
Table Name: staff
Attribute

Type

Attribute Domain

staff_id
int(10)
staff_name
varchar(100)
staff_address varchar(200)
province
varchar(100)
amphur
varchar(100)
district
varchar(100)
staff_job
varchar(100)
staff_date
varchar(50)
staff_time
varchar(50)
staff_status
int(1)
Primary Key : staff_id
Foreign Key : province Reference : province.PROVINCE_ID
Foreign Key : amphur Reference : amphur.AMPHUR_ID
Foreign Key : district Reference : district.DISTRICT_ID
Foreign Key : staff_name Reference : staff_name. staff_name
Foreign Key : staff_job Reference : staff_job. staff_job

Description
รหัสพนักงาน
ชื่อ
ที่อยู่
จังหวัด
อาเภอ
ตาบล
งาน
วันที่ทา
เวลาที่ทา
สถานะ

ตารางที่ 4.14 ตารางข้อมูล time_order
Table Name: time_order
Attribute
Type
time_order_id
int(2)
time_or
varchar(50)
Primary Key : time_order_id

Attribute Domain

Description
รหัสเวลาสัง่ ซื้ อ
เวลาสัง่ ซื้อ
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ตารางที่ 4.15 ตารางข้อมูล time_setting
Table Name: time_setting
Attribute
Type
time_setting_id
int(1)
time_setting_op
varchar(100)
time_setting_cl
varchar(100)
Primary Key : time_setting_id

Attribute Domain

Description
รหัสเวลาปิ ด-เปิ ดร้าน
เวลาเปิ ดร้าน
เวลาปิ ดร้าน

ตารางที่ 4.16 ตารางข้อมูล typecolor
Table Name: typecolor
Attribute
Type
color_name
varchar(100)
color_pic
varchar(100)
status
int(1)
Primary Key : color_name

Attribute Domain

Description
ชื่อสี
รู ปภาพสี
สถานะ

ตารางที่ 4.17 ตารางข้อมูล typeproduct
Table Name: typeproduct
Attribute
Type
product_type_id
int(11)
name
varchar(100)
status
int(1)
Primary Key : product_type_id

Attribute Domain

Description
รหัสประเภทสินค้า
ชื่อ
สถานะ
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ตารางที่ 4.18 ตารางข้อมูล amphur
Table Name: amphur
Attribute
Type
Attribute Domain
Description
AMPHUR_ID
int(5)
รหัสอาเภอ
AMPHUR_CODE varchar(4)
เลขรหัสอาเภอ
AMPHUR_NAME varchar(150)
ชื่ออาเภอ
GEO_ID
int(5)
รหัสภาค
PROVINCE_ID
int(5)
รหัสจังหวัด
Primary Key : product_type_id
Foreign Key : GEO_ID Reference : geography.GEO_ID
Foreign Key : PROVINCE_ID Reference : province. PROVINCE_ID
ตารางที่ 4.19 ตารางข้อมูล district
Table Name: district
Attribute
Type
Attribute Domain
Description
DISTRICT_ID
int(5)
รหัสตาบล
DISTRICT_CODE varchar(6)
เลขรหัสตาบล
DISTRICT_NAME varchar(150)
ชื่อตาบล
AMPHUR_ID
int(5)
รหัสอาเภอ
PROVINCE_ID
int(5)
รหัสจังหวัด
GEO_ID
int(5)
รหัสภาค
Primary Key : DISTRICT_ID
Foreign Key : AMPHUR_ID Reference : amphur. AMPHUR_ID
Foreign Key : PROVINCE_ID Reference : province. PROVINCE_ID
Foreign Key : GEO_ID Reference : geography. GEO_ID
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ตารางที่ 4.20 ตารางข้อมูล geography
Table Name: geography
Attribute
Type
GEO_ID
int(11)
GEO_NAME
varchar(100)
Primary Key : GEO_ID

Attribute Domain

Description
รหัสภาค
ชื่อภาค

ตารางที่ 4.21 ตารางข้อมูล province
Table Name: typeproduct
Attribute
Type
Attribute Domain
PROVINCE_ID
int(5)
PROVINCE_CODE varchar(2)
PROVINCE_NAME varchar(150)
GEO_ID
int(5)
Primary Key : PROVINCE_ID
Foreign Key : GEO_ID Reference : geography.GEO_ID

Description
รหัสจังหวัด
เลขรหัสจังหวัด
ชื่อจังหวัด
รหัสภาค

ตารางที่ 4.22 ตารางข้อมูล staff_job
Table Name: staff_job
Attribute
Type
staff_job_id
int(5)
staff_job
varchar(100)
Primary Key : staff_job_id

Attribute Domain

Description
รหัสงาน
งาน
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ตารางที่ 4.23 ตารางข้อมูล staff_name
Table Name: staff_name
Attribute
Type
staff_name_id
int(5)
staff_name
varchar(100)
Primary Key : staff_job_id

Attribute Domain

Description
รหัสชื่อพนักงาน
ชื่อพนักงาน
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4.2 แผนผังโครงสร้ างเว็บไซต์ (Site Map)

รู ปที่ 4.1 โครงสร้างเว็บไซต์ของเว็บแอปพลิเคชันการจัดการนัดหมายลูกค้าร้านผ้า ม่าน
(กรณี ศึกษาร้านเค ดีไซน์)
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4.3 รายละเอียดโครงสร้ างเว็บไซต์
ตารางที่ 4.24 อธิบายโครงสร้างของเว็บไซต์ฝั่งผูใ้ ช้
ลาดับที่
หัวข้อ
อธิบาย
1
login.php
หน้าแสดงลงชื่อเข้าใช้ระบบ
2
register.php
หน้าแสดงการสมัครสมาชิก
3
index.php
หน้าแสดงข้อมูลเกีย่ วก ับร้าน
4
product.php
หน้าแสดงประเภทสิ นค้า
5
product_detail.php
หน้าแสดงสินค้าในประเภทนั้นๆ
6
show.php
หน้าแสดงรายการที่เลือกซื้ อ
7
checkout.php
หน้ากรอกรายละเอียดการสัง่ ซื้อสินค้า
8
order_detail.php
หน้าแสดงประวัติการสัง่ ซื้ อและพิมพ์ใบสัง่ ซื้ อ
9
portfolio.php
หน้าแสดงผลงานของร้าน
10 contact.php
หน้าแสดงเกีย่ วก ับข้อมูลติดต่อร้าน
ตารางที่ 4.25 อธิบายโครงสร้างของเว็บไซต์ฝั่งเจ้าของร้าน
ลาดับที่
หัวข้อ
อธิบาย
1
login.php
หน้าแสดงลงชื่อเข้าใช้ระบบ
2
index.php
หน้าแสดงตารางการสัง่ ซื้อประจาเดือน
3
order.php
หน้าแสดงตารางการสัง่ ซื้อทั้งหมดและพิมพ์รายงานการ
สัง่ ซื้ อทั้งหมด
4
product_order.php
หน้าแสดงข้อมูลสัง่ ซื้ อของลูกค้าและพิมพ์รายงานสัง่ ซื้ อ
ของลูกค้า
5
editproduct_order.php หน้าแก ้ไขข้อมูลสัง่ ซื้อของลูกค้า
6
order_list.php
หน้าแสดงตารางการสัง่ ซื้อประจาเดือน
7
product.php
หน้าแสดงรายการสินค้าทั้งหมดและพิมพ์รายงานสินค้า
ทั้งหมด
8
product_detail.php
หน้าแสดงรายการข้อมูลสิ นค้าเพิ่มเติ ม
9
editpro.php
หน้าแก ้ไขสินค้า
10 insert2.php
หน้าเพิ่มสิ นค้า
11 detail_product.php
หน้าเพิ่มรายละเอียดสินค้า
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

type.php
inserttype.php
picture_color.php
insertpicture_color.php
staff.php
editstaff.php
insertjob.php
customer.php
content_home.php
content_port.php
content_contact.php
banner.php
image.php
im_center.php
image_center.php
im_prot.php
im_prot_insert.php

หน้าแสดงรายการประเภทสินค้า
หน้าเพิ่มประเภทสิ นค้า
หน้าแสดงรายการสีท้ งั หมด
หน้าเพิ่มสี
หน้าแสดงตารางงานช่างและพิมพ์รายงานตารางงานช่าง
หน้าแก ้ไขงาน
หน้าเพิ่มงาน
หน้าแสดงรายชื่อสมาชิก
หน้าแก ้ไขเนื้ อหาหน้าหลักในเว็บไซต์
หน้าแก ้ไขรายละเอียดย่อยหน้าผลงานในเว็บไซต์
หน้าแก ้ไขเนื้ อหาหน้าติดต่อเราในเว็บไซต์
หน้าแสดงรู ปภาพหน้าปก
หน้าเพิ่มรู ปภาพหน้าปก
หน้าแสดงรู ปภาพกลางในหน้าหลักของเว็บไซต์
หน้าแก ้ไขรู ปภาพกลางในหน้าหลักของเว็บไซต์
หน้าแสดงรู ปภาพหน้าผลงาน
หน้าเพิ่มรู ปภาพหน้าผลงาน
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4.4 การออกแบบส่ วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design)
ส่ วนของผู้ใช้ (ลูกค้ า)

รู ปที่ 4.2 หน้าจอเข้าสู่ระบบของผูใ้ ช้
จากรู ปที่ 4.2 จะแสดงหน้าจอสาหรับเข้าสู่ระบบของผูใ้ ช้ โดยผูใ้ ช้งานจะต้องมี username
และ password ที่ได้รับอนุญาตให้มีสิทธิ์เข้าใช้งานเท่านั้น

รู ปที่ 4.3 หน้าจอสมัครสมาชิก
จากรู ปที่ 4.3 จะแสดงหน้าจอสมัครสมาชิก โดยผูใ้ ช้สามารถกรอกรายละเอียดเพื่อสมัคร
เป็ นสมาชิก จึงจะสามารถทาการสัง่ ซื้อสินค้าได้
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รู ปที่ 4.4 หน้าหลักของเว็บไซต์
จากรู ปที่ 4.4 จะแสดงถึงหน้าหลักของเว็บไซต์ ประกอบด้วย
- รู ปภาพหน้าปก แสดงรู ปภาพหน้าปก
- บริ การ
แสดงข้อมูลการให้บริ การของทางร้าน
- สีและลวดลาย
แสดงรู ปภาพสีแ ละลวดลาย

รู ปที่ 4.5 แสดงหน้าสินค้า
จากรู ปที่ 4.5 จะแสดงถึงรายละเอียดประเภทและข้อมูลของผ้าม่าน รางม่านของทางร้าน
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รู ปที่ 4.6 แสดงหน้าสินค้าที่อยูใ่ นประเภทนั้นๆ
จากรู ปที่ 4.6 แสดงสี เนื้ อผ้า ลวดลาย ราคาของสิ นค้าให้เลือกซื้อ โดยราคาแต่ละแบบจะไม่
เท่าก ันแตกต่างกนั ไปตามสี เนื้ อผ้า ลวดลายของสิ นค้า

รู ปที่ 4.7 แสดงหน้ารายการสินค้า
จากรู ปที่ 4.7 แสดงถึงหน้ารายการสิ นค้าที่ลูกค้าได้ทาการเลือกซื้ อ สามารถลบสิ นค้าที่ไม่
ต้องการได้แล้วคลิกยืนยัน เพื่อทาการสัง่ ซื้ อสิ นค้า
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รู ปที่ 4.8 แสดงหน้าการสัง่ ทาผ้า ม่านและจองวัน
จากรู ปที่ 4.8 แสดงหน้ากรอกข้อมูลขนาดความกว้าง ควาวยาว จานวน วัน-เวลาที่ ตอ้ งการ
นัดช่างเพื่อวัดขนาดบริ เวณในการติดตั้ง ในกรณี ที่ไม่รู้ขนาดของหน้าต่ าง และวัน-เวลาติ ดตั้งผ้าม่า น
จะแสดงราคาโดยประมาณและราคามัดจาแสดงบอกราคาตามราคาผ้าม่านและจานวน ซึ่งยังไม่รวม
ราคาค่าติดตั้งหรื อบริ การอื่นๆ

รู ปที่ 4.9 แสดงหน้ารายการประวัติการสัง่ ซื้ อ
จากรู ปที่ 4.9 แสดงหน้ารายการประวัติการสัง่ ซื้ อของลูกค้าที่ได้ทาการสัง่ ซื้อแล้ว สามารถดู
สถานะของการสัง่ ซื้อ และดูขอ้ มูลการสัง่ ซื้อเพิ่มเติ มได้
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รู ปที่ 4.10 แสดงประวัติการสัง่ ซื้อ
จากรู ปที่ 4.10 แสดงหน้ารายการประวัติการสัง่ ซื้อของลูกค้าที่ได้ทาการสัง่ ซื้ อแล้ว ลูกค้า
สามารถพิมพ์ใบสัง่ ซื้อได้

รู ปที่ 4.11 แสดงหน้าใบสัง่ ซื้อ
จากในรู ปที่ 4.11 แสดงหน้าใบสัง่ ซื้อของลูกค้า
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รู ปที่ 4.12 แสดงหน้าผลงานของร้าน
จากรู ปที่ 4.12 แสดงถึงรู ปภาพและข้อมูลของผลงานของทางร้านที่ได้ไปติดตั้งตามสถานที่
ต่างๆ

รู ปที่ 4.13 แสดงหน้าติดต่อก ับทางร้าน
ในรู ปที่ 4.13 แสดงถึงข้อมูลสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทรที่ติดต่อก ับทางร้าน

46
ส่ วนผู้ดูแลระบบ (Administrator)

รู ปที่ 4.14 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบของผูด้ ูแลระบบ
ในรู ปที่ 4.14 แสดงหน้าจอสาหรับเข้าสู่ระบบของผูด้ ูแลระบบโดยผูด้ ูแลระบบจะต้องมี
username และ password เพื่อเข้าใช้งานระบบ

รู ปที่ 4.15 หน้าแสดงจานวนการสัง่ ซื้อ
จากรู ปที่ 4.15 แสดงหน้าสรุ ปข้อมูล เมื่อผูด้ ูแลระบบเข้าสู่ระบบสาเร็จ เป็ นหน้าจอแสดง
ตารางการสัง่ ซื้อประจาเดือนของร้าน จานวนสัง่ ซื้ อ สิ นค้าทั้งหมด และสินค้ายอดนิ ยม
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รู ปที่ 4.16 หน้าแสดงตารางการสัง่ ซื้ อทั้งหมด
จากรู ปที่ 4.16 แสดงหน้าตารางการสัง่ ซื้ อทั้งหมด โดยแสดง วันที่ซ้ื อ เลขที่สงั่ ซื้ อ
ชื่อลูกค้า และสถานะ สามารถพิมพ์รายงานตารางการสัง่ ซื้ อทั้งหมดได้

รู ปที่ 4.17 หน้าก่อนสัง่ พิมพ์
จากรู ปที่ 4.17 แสดงหน้าก่อนสัง่ พิมพ์ตารางการสัง่ ซื้ อทั้งหมด
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รู ปที่ 4.18 หน้าแสดงการสัง่ ซื้อของลูกค้า
จากรู ปที่ 4.18 แสดงหน้าข้อมูลการสัง่ ซื้ อของลูกค้า สามารถพิมพ์รายงานข้อมูลการสัง่ ซื้ อ
ของลูกค้าได้

รู ปที่ 4.19 หน้าก่อนสัง่ พิมพ์
จากรู ปที่ 4.19 แสดงหน้าก่อนสัง่ พิมพ์รายการสัง่ ซื้อของลูกค้า
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รู ปที่ 4.20 หน้าแก ้ไขข้อมูลการสัง่ ซื้ อ
จากรู ปที่ 4.20 แสดงหน้าแก ้ไขข้อมูลการสัง่ ซื้ อของลูกค้า สามารถแก ้ไข สถานะ และขนาด
ของสินค้าได้

รู ปที่ 4.21 หน้าแสดงตารางการสัง่ ซื้ อประจาเดือน
จากรู ปที่ 4.21 แสดงหน้าตารางการสัง่ ซื้ อประจาเดือน โดยแสดง วันที่ ซ้ือ เลขที่สงั่ ซื้อ
ชื่อลูกค้า และสถานะ สามารถพิมพ์รายงานตารางการสัง่ ซื้ อประจาเดือนได้
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รู ปที่ 4.22 หน้าก่อนสัง่ พิมพ์
จากรู ปที่ 4.22 แสดงหน้าก่อนสัง่ พิมพ์รายงานการสัง่ ซื้อประจาเดือน

รู ปที่ 4.23 หน้าแสดงรายการสิ นค้าทั้งหมด
จากรู ปที่ 4.23 แสดงข้อมูลสิ นค้าทั้งหมด สามารถ แก ้ไข หรื อลบ ข้อมูลสิ นค้าได้ และพิมพ์
รายงานสินค้าทั้งหมดได้ ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้ รหัสสิ นค้า รู ปสิ นค้า ชื่อสิ นค้า รายละเอียดย่อย
รายละเอียดสิ นค้า ราคา และเพิ่มเติ ม
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รู ปที่ 4.24 หน้าก่อนสัง่ พิมพ์
จากรู ปที่ 4.24 แสดงหน้าก่อนสัง่ พิมพ์รายงานรายการสิ นค้าทั้งหมด

รู ปที่ 4.25 หน้าแสดงข้อมูลสิ นค้าเพิ่มเติ ม
จากรู ปที่ 4.25 แสดงหน้าข้อมูลสิ นค้าเพิ่มเติ ม โดยแสดง รหัสสินค้า สี ชื่อสินค้า
รายละเอียดย่อยสิ นค้า และรายละเอียดสินค้า
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รู ปที่ 4.26 หน้าแสดงการแก ้ไขสิ นค้า
จากรู ปที่ 4.26 แสดงหน้าแก ้ไขสินค้า มีรายละเอียดดังนี้ รหัสสินค้า ชื่ อสิ นค้า รายละเอียด
ย่อยสินค้า รายละเอียดสินค้า ราคาสินค้า และรู ปภาพสิ นค้า

รู ปที่ 4.27 หน้าแสดงการเพิ่มสินค้า
จากรู ปที่ 4.27 แสดงหน้ากรอกข้อมูลสินค้า เพื่อเพิ่มสินค้าใหม่ลงในเว็บไซต์ ซึ่งมีราย
ละเอียดดังนี้ รหัสสินค้า ชื่ อสิ นค้า รู ปสิ นค้า รายละเอียดย่อยสิ นค้า รายละเอียดสินค้า ราคา และ
ประเภทสินค้า

53

รู ปที่ 4.28 หน้าแสดงการเพิ่มรายละเอียดสิ นค้า
จากรู ปที่ 4.28 แสดงหน้าการเพิ่มรายละเอียดของสินค้า

รู ปที่ 4.29 หน้าแสดงรายการประเภทสิ นค้า
จากรู ปที่ 4.29 แสดงหน้ารายการประเภทสิ นค้า สามารถลบประเภทสินค้าได้ ซึ่งจะมีราย
ละเอียดดังนี้ รหัสสินค้า ชื่ อประเภท และเพิ่มเติ ม
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รู ปที่ 4.30 หน้าแสดงเพิ่มประเภทสิ นค้า
จากรู ปที่ 4.30 แสดงหน้าเพิ่มประเภทสิ นค้า โดยกรอกรหัสประเภทสินค้าและชื่อประเภท
สินค้าแล้วคลิกบันทึก

รู ปที่ 4.31 หน้าแสดงรายการสี
จากรู ปที่ 4.31 แสดงหน้ารายการสี สามารถลบประเภทสีได้ ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้
รหัสสี และรู ป
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รู ปที่ 4.32 หน้าแสดงเพิ่มรู ปแบบสี
จากรู ปที่ 4.32 แสดงหน้าเพิ่มรู ปแบบสี โดยสามารถกรอกรหัสสีและรู ปภาพสีจากนั้นคลิก
บันทึก

รู ปที่ 4.33 หน้าแสดงตารางงานช่าง
จากรู ปที่ 4.33 แสดงหน้าข้อมูลตารางงานสาหรับช่าง สามารถแก ้ไขหรื อลบตารางงานของ
ช่างได้ และพิมพ์รายงานตารางการช่างได้ โดยแสดง ปี -เดือน-วันที่ เวลา ชื่ อพนักงาน สถานที่ออก
งาน รายละเอียดงาน
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รู ปที่ 4.34 หน้าก่อนสัง่ พิมพ์
จากรู ปที่ 4.34 แสดงหน้าก่อนสัง่ พิมพ์รายงานตารางงาน

รู ปที่ 4.35 หน้าแสดงการแก ้ไขงาน
จากรู ปที่ 4.35 แสดงหน้าแก ้ไขงานของช่าง มีรายละเอียดดังนี้ ชื่อพนักงาน รายละเอียดงาน
สถานที่ ออกงาน วันที่ และเวลา
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รู ปที่ 4.36 หน้าแสดงการเพิม่ งาน
จากรู ปที่ 4.36 แสดงหน้าการเพิ่มงาน โดยกรอกข้อมูล ชื่อพนักงาน รายละเอียด
งาน สถานที่ออกงาน จังหวัด เขต แขวง วันที่ และเวลา จากนั้นคลิกบันทึ ก

รู ปที่ 4.37 หน้าแสดงการเพิ่มพนักงาน
จากรู ปที่ 4.37 แสดงหน้าการเพิ่มพนักงาน โดยกรอกข้อมูล ชื่ อพนักงาน จากนั้นคลิก
บันทึก
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รู ปที่ 4.38 หน้าแสดงรายชื่อสมาชิก
จากรู ปที่ 4.38 แสดงหน้ารายชื่อสมาชิก ประกอบด้วย ชื่อ LINE-ID เบอร์โทร เมื่อ
คลิกดูขอ้ มูลของแต่ละคนจะแสดงข้อมูลทั้งหมดของสมาชิก

รู ปที่ 4.39 หน้าแสดงแก ้ไขข้อมูลหน้าหลักของเว็บไซต์
จากรู ปที่ 4.39 แสดงหน้าให้กรอกข้อมูลลงในหน้าหลักของเว็บไซต์ มีรายละเอียดดังนี้
- ชื่อหัวข้อ1

ชื่อบริ การไอคอนรู ปฟั นเฟื อง

- ชื่อหัวข้อ2

ชื่อบริ การไอคอนรู ปใบไม้

- ชื่อหัวข้อ3

ชื่อบริ การไอคอนรู ปหัวใจ

- ชื่อหัวข้อย่อย ชื่อหัวข้อข้างล่างหัวข้อบริ การ
- รายละเอียดย่อย รายละเอียดของหัวข้อย่อย
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รู ปที่ 4.40 หน้าแสดงแก ้ไขข้อมูลหน้าผลงานของเว็บไซต์
จากรู ปที่ 4.40 จะแสดงหน้าให้กรอกรายละเอียดย่อยลงในหน้าผลงานของเว็บไซต์

รู ปที่ 4.41 หน้าแสดงแก ้ไขข้อมูลหน้าติดต่อเราของเว็บไซต์
จากรู ปที่ 4.41 แสดงหน้าให้กรอกข้อมูลลงในหน้าติดต่อเราของเว็บไซต์ มีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดบน ชื่ อหัวข้อ ที่อยูร่ ้าน เบอร์ โทรร้าน E-Mail และรายละเอียดล่าง
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รู ปที่ 4.42 หน้าแสดงรายการรู ปภาพหน้าปก
จากรู ปที่ 4.42 แสดงหน้ารายการรู ปภาพหน้าปกในหน้าหลักของเว็บไซต์

รู ปที่ 4.43 หน้าแสดงการเพิ่มรู ปภาพหน้าปก
จากรู ปที่ 4.43 แสดงหน้าการเพิ่มรู ปภาพหน้าปก เพื่อเพิ่มรู ปภาพในหน้าหลักของเว็บไซต์
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รู ปที่ 4.44 หน้าแสดงรายการรู ปภาพกลาง
จากรู ปที่ 4.44 แสดงหน้ารายการรู ปภาพกลางในหน้าหลักของเว็บไซต์

รู ปที่ 4.45 หน้าแสดงการแก ้ไขรู ปภาพกลาง
จากรู ปที่ 4.45 แสดงหน้าการแก ้ไขรู ปกลาง เพื่อแก ้ไขรู ปภาพกลางในหน้าหลักของ
เว็บไซต์

62

รู ปที่ 4.46 หน้าแสดงรายการรู ปภาพผลงาน
จากรู ปที่ 4.46 แสดงหน้ารายการรู ปภาพผลงานในหน้าผลงานของเว็บไซต์ และสามารถลบ
ได้

รู ปที่ 4.47 หน้าแสดงการเพิ่มรู ปหน้าผลงาน
จากรู ปที่ 4.47 แสดงหน้าการเพิ่มรู ปหน้าผลงาน เพื่อเพิ่มรู ปภาพในผลงานของเว็บไซต์ มี
รายละเอียดดังนี้ หัวข้อ คาอธิบาย และรู ปภาพ

