บทที่ 4
การออกแบบทางกายภาพ

4.1 การออกแบบฐานข้ อมูล
การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) เป็ นวิธีการสร้างฐานข้อมูลในลักษณะรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล ลักษณะการออกแบบฐานข้อมูลเป็ นการจัดการข้อมูลต่างๆให้อยูใ่ น
รู ปแบบของตาราง โดยส่ วนของฐานข้อมูลจะมีการจัดการ และเก็บข้อมูลไว้บนเซิ ร์ฟเวอร์ โดยใช้
MySQL และ phpMyAdmin เป็ นตัวจัดการกับฐานข้อมูล โดยมีตารางข้อมูล ดังนี้

ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลใน Table tbl_category
Table : tbl_category
Field Name
cate_id
cate_name
cate_description
Status
create_date
last-update
Primary Key : cate_id
Foreign Key : -

Data Description
หมายเลยประเภทสิ นค้า
ชื่อประเภทสิ นค้า
รายละเอียดประเภทสิ นค้า
สถานะปะเภทสิ นค้า
วันที่สร้าง
วันที่ปรับปรุ งล่าสุ ด

Data Type
int
text
text
tinyint
datetime
datetime

Length
11

1
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ตารางที่ 4.2 แสดงข้อมูลใน Table tbl_login_logs
Table : tbl_login_logs
Field Name
Data Description
ID
หมายเลขการเข้าระบบ
mem_id
หมายเลขสมาชิก
session
หมายเลขอ้างอิงในการเข้าระบบ
status
สถานะการเข้าระบบ
create_date
วันที่สร้าง
Primary Key : ID
Foreign Key :

Data Type
int
int
varchar
char
datetime

Length
11
11
200
1

ตารางที่ 4.3 แสดงข้อมูลใน Table tbl_member_account
Table : tbl_member_account
Field Name
Data Description
ID
หมายเลขการเข้าระบบ
IsAdmin
สถานการณ์เป็ น Admin
username
ชื่อผูใ้ ช้งาน
password
รหัสผูใ้ ช้งาน
firstname
ชื่อ
lastname
นามสกุล
gender
เพศ
email
อีเมล์
phone
โทรศัพท์
status
สถานะปะเภทสิ นค้า
suspend
ระงับการใช้งาน
create_date
วันที่สร้าง
last_update
วันที่ปรับปรุ งล่าสุ ด
Primary Key : ID
Foreign Key : tbl_member_account, tbl_login_logs_id

Data Type
int
tinyint
char
char
char
char
enum
char
char
tinyint
tinyint
datetime
datetime

Length
11
4
50
64
50
50
64
64
1
1
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ตารางที่ 4.4 แสดงข้อมูลใน Table tbl_shop
Table : tbl_shop
Field Name
Data Description
shop_id
หมายเลขร้านค้า
mem_id
หมายเลขสมาชิก
cate_id
มหายเลขประเภทสิ นค้า
shop_name
ชื่อร้านค้า
shop_description รายละเอียดร้านค้า
address
ที่อยู่
phone
โทรศัพท์
fax
แฟกซ์
weblink
เชื่อมโยงเว็บ
facebook_url
ที่อยูเ่ ฟสบุค๊
tweeter_url
ที่อยูท่ วิสเตอร์
instagram_url
ที่อยูอ่ ินสตาแกรม
image_profile
รายละเอียดรู ปภาพ
image_map
ภาพแผนที่
google_map
ภาพแผนที่กเู กิ้ล
create_date
วันที่สร้าง
last_update
วันที่ปรับปรุ งล่าสุ ด
Primary Key : shop_id, mem_id, cate_id
Foreign Key : tbl_shop, tbl_category_id

Data Type
int
int
int
varchar
text
text
char
char
text
text
text
text
varchar
varchar
text
datetime
datetime

Length
11
11
11
255
50
50
64
64
64
1
1
225
255
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ตารางที่ 4.5 แสดงข้อมูลใน Table tbl_shop_promotion
Table : tbl_shop_promotion
Field Name
Data Description
promotion_id
หมายเลขโปรโมชัน่
title
หัวข้อ
description
รายละเอียด
image_large
รู ปภาพขนาดใหญ่
views
ดู
shop_id
หมายเลขร้านค้า
status
สถานะร้านค้า
suspend
ระงับการใช้งาน
create_date
วันที่สร้าง
last_update
วันที่ปรับปรุ งล่าสุ ด
Primary Key : promotion_id, shop_id
Foreign Key : tbl_shop_promotion, tbl_shop_id

Data Type
int
text
longtext
varchar
char
int
tinyint
tinyint
datetime
datetime

Length
11

255
25
11
1
1

ตารางที่ 4.6 แสดงข้อมูลใน Table tbl_logs_viewed
Table : tbl_logs_viewed
Field Name
Data Description
Data Type
ID
หมายเลขการเยีย่ มชมเว็บไซต์
int
promotion_id
หมายเลขโปรโมชัน่
int
mem_id
หมายเลขสมาชิก
int
ip
หมายเลขไอพีผเู้ ยีย่ มชมเว็บไซต์
char
create_date
วันที่สร้าง
datetime
Primary Key : ID
Foreign Key : tbl_logs_viewed, tbl_shop_promotion_id, tbl_login_logs_id

Length
11
11
11
20
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4.2 การออกแบบผังเว็บไซต์
Font-End
หน้ าแรก
สมาชิก

ผู้ใช้ ทวั่ ไป
ลงทะเบียน

ดูรายการโปรโมชัน่

ดูรายการโปรโมชัน่

เฟสบุ๊ค กดไลค์ หรื อ
แสดงความคิดเห็น

เฟสบุ๊ค กดไลค์ หรื อ
แสดงความคิดเห็น

รู ปที่ 4.1 แสดงแผนผัง Font-End ระบบข่าวสารโปรโมชัน่ ร้านค้า
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Back-End
หน้ าแรก
Login

Login

ผู้ดแู ลระบบ

สมาชิกทัว่ ไป
ข้ อมูลสมาชิก

ข้ อมูลผู้ดแู ลระบบ
ดูข้อมูล

ดูข้อมูล

แก้ ไขข้ อมูล

แก้ ไขข้ อมูล
ข้ อมูลร้ านค้ า

ข้ อมูลร้ านค้ า

ดูข้อมูล

ดูข้อมูล

แก้ ไขข้ อมูล
แก้ ไขข้ อมูล
รายการโปรโมชัน่
รายการโปรโมชัน่

ดูรายการโปรโมชัน่
เพิ่มรายการโปรโมชัน่

ดูรายการโปรโมชัน่

แก้ ไขรายการโปรโมชัน่
เพิ่มรายการโปรโมชัน่
แก้ ไขรายการโปรโมชัน่

ระงับรายการโปรโมชัน่
ประเภทสินค้ า
เพิ่มประเภทสินค้ า
ลบเพิ่มประเภทสินค้ า
แก้ ไขประเภทสินค้ า
ข้ อมูลสมาชิก
ลบข้ อมูลสมาชิก
ระงับการใช้ งาน

รู ปที่ 4.2 แสดงแผนผัง Back-End ระบบข่าวสารโปรโมชัน่ ร้านค้า
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4.3 รายละเอียดโครงสร้ างของเว็บไซต์

ตารางที่ 4.7 แสดงรายละเอียดโครงสร้างเว็บไซต์ Font-end
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายการ
authen.php
category_script.php
contact.php
index.php
login.php
login_script.php
logout.php
promotion_detail.php
promotion_view.html
register.php
register_script.php

คาอธิบาย
ตรวจสอบการออนไลน์ของผูใ้ ช้งาน
จัดการประเภทสิ นค้า
หน้าติดต่อเรา
หน้าแรกของเว็บไซต์
แบบฟอร์ มการเข้าสู่ ระบบ
ใช้สาหรับตรวจสอบการเข้าสู่ ระบบ
ใช้สาหรับการออกจากระบบ
หน้ารายการโปรโมชัน่
หน้ารายละเอียดโปรโมชัน่
แบบฟอร์มลงทะเบียน
โค้ดจัดการ การลงทะเบียน

ตารางที่ 4.8 แสดงรายละเอียดโครงสร้างเว็บไซต์ Back-end
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายการ
frm-category.php
frm-profile.php
frm-promotion.php
frm-shop.php
member_list.php
member_script.php
profile.php
profile_script.php
promotion_list.php
promotion_script.php
promotion_view.php
shop_script.php

คาอธิบาย
แบบฟอร์ มการใส่ ขอ้ มูลประเภทสิ นค้า
แบบฟอร์ มการใส่ ขอ้ มูลส่ วนตัว
แบบฟอร์ มการใส่ ขอ้ มูลโปรโมชัน่
แบบฟอร์ มการใส่ ขอ้ มูลร้านค้า
หน้ารายชื่อสมาชิก
โค้ดจัดการกับหน้าสมาชิก
หน้าข้อมูลของสมาชิกและผูด้ ูแลระบบ
โค้ดจัดการกับหน้าข้อมูลสมาชิกและผูด้ ูแลระบบ
หน้ารายการและจัดการโปรโมชัน่
โค้ดจัดการกับหน้ารายการโปรโมชัน่
หน้ารายละเอียดโปรโมชัน่
หน้าจัดการข้อมูลร้านค้า
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4.4 รายละเอียดของเว็บแอพพลิเคชั่น
หน้ าหลักของเว็บ

รู ปที่ 4.3 หน้าหลักเว็บไซต์ระบบข่าวสารโปรโมชัน่ ร้านค้า
- เป็ นส่ วนแสดงรายละเอียดเมนูต่างๆ ข่าวสารโปรโมชัน่ ร้านค้าและชื่อสมาชิกที่กาลังใช้งาน
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รู ปที่ 4.4 หน้าหลักเว็บไซต์ระบบข่าวสารโปรโมชัน่ ร้านค้า
- เป็ นส่ วนแสดงรายละเอียด ข่าวสารโปรโมชัน่

รู ปที่ 4.5 หน้าลงทะเบียนเพื่อเป็ นสมาชิก
- หน้ากรอกข้อมูลสมาชิกร้านค้า เมื่อสมัครสมาชิกแล้วจึงใช้งาน และอัพเดทข่าวสาร
โปรโมชัน่ ได้
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รู ปที่ 4.6 หน้าใส่ ขอ้ มูลเพื่อเข้าสู่ ระบบ Back-End สาหรับร้านค้า
- หน้าเข้าสู่ ระบบ เมื่อใส่ Username และ Password ที่ถูกต้องแล้ว คลิกที่เข้าสู่ ระบบ เพื่อเข้า
ใช้งาน

รู ปที่ 4.7 หน้าสาหรับสมาชิกร้านค้า
- หน้าสาหรับสมาชิก ใช้สาหรับการดูขอ้ มูลสมาชิก แก้ไข รายละเอียดร้านค้า และจัดการ
ข่าวสารโปรโมชัน่
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รู ปที่ 4.8 หน้าแก้ไขข้อมูลรายละเอียดสมาชิก
- หน้าสาหรับแก้ไขรายละเอียดต่างๆของสมาชิก เมื่อแก้ไขเสร็ จแล้วกด Submit เพื่อทาการ
บันทึกรายละเอียด

รู ปที่ 4.9 หน้าแก้ไขรายละเอียดร้านค้า
- หน้าสาหรับแก้ไขรายละเอียดร้านค้าสาหรับสมาชิก เมื่อแก้ไขเสร็ จแล้วกด Submit เพื่อทา
การบันทึกรายละเอียด
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รู ปที่ 4.10 หน้าสาหรับเพิ่มข่าวสารโปรโมชัน่
- หน้าสาหรับสมาชิกร้านค้า เพื่อเพิ่มข่าวสารโปรโมชัน่ เมื่อกด Submit แล้ว รายการข่าวสาร
โปรโมชัน่ จะแสดงอยูท่ ี่หน้า Home สาหรับผูค้ นทัว่ ไปที่เข้ามาเยีย่ มชม จะได้ทราบข่าวสาร
โปรโมชัน่ ของร้านค้านั้นๆ

รู ปที่ 4.11 หน้าสาหรับแก้ไขข่าวสารโปรโมชัน่
- หน้าสาหรับแก้ไข ข่าวสารโปรโมชัน่ เมื่อแก้ไขเสร็ จแล้วกด Submit เพื่อทาการบันทึก
ข้อมูล
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รู ปที่ 4.12 หน้าสาหรับผูด้ ูแลระบบ
- หน้าสาหรับผูด้ ูแลระบบ จัดการ เพิ่ม แก้ไข ลบ และระงับการใช้งาน ต่างๆ เช่น ข้อมูล
สมาชิก ข่าวสารโปรโมชัน่ ประเภทสิ นค้า รวมถึงข้อมูลของทางผูด้ ูแลระบบเอง

+

รู ปที่ 4.13 หน้าจัดการประเภทสิ นค้า
- หน้าจัดการประเภทสิ นค้า สาหรับผูด้ ูแลระบบ เพื่อเข้าไปจัดการ เพิ่ม แก้ไข และลบ
ประเภทสิ นค้า
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+

รู ปที่ 4.14 หน้าจัดการสมาชิก
- หน้าจัดการสมาชิก สาหรับผูด้ ูแลระบบ เพื่อเข้าไปจัดการ อนุมตั ิ ลบ หรื อ ระงับการใช้งาน
ของสมาชิกร้านค้า

รู ปที่ 4.15 หน้าจัดการข่าวสารโปรโมชัน่
- หน้าจัดการข่าวสารโปรโมชัน่ สาหรับผูด้ ูแลระบบ เพื่อเข้าไปจัดการ ระงับข่าวสาร
โปรโมชัน่ ที่ผิดกฎระเบียบ หรื อไม่ตอ้ งการ

