บทที่ 4
การออกแบบทางกายภาพ
4.1 การออกแบบฐานข้ อมูล
ลักษณะของฐานข้อมูลเป็ นการจัดเก็บแบบแถว-คอลัมน์ ในแนวแถวเป็ นการเก็บข้อมูลแต่
ละข้อมูล รายละเอียดหรื อฟิ ลด์จะเก็บในแนวคอลัมน์ ส่ วนการอ้างอิงข้อมูลของ Access ใช้ชื่อฟิ ลด์
จุดมุ่งหมาย และหน้าที่ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คื อ จัดขั้นตอน และกระบวนการประมวลผล
จากข้อมูลเบื้องต้น (input) ให้ออกมาเป็ นผลลัพธ์ (output)
ในระบบฐานข้อมูล (database) มีขอ้ พิจารณามากขึ้นคือ ต้องคานึ งว่าจะนาข้อมูลเบื้ องต้น
เข้าไปเก็บใน ลักษณะใด ที่ทาให้ข้ นั ตอนการประมวลผล และแสดงผลลัพธ์ สามารถทาได้ตรงตาม
ต้องการ ของวัตถุ ป ระสงค์ การติ ดต่ อกับ ผูใ้ ช้ ต้องมี ค วามระมัดระวังลัก ษณะ และขั้น ตอนการ
ทางาน มีการออกแบบ ให้เข้าใจได้ง่าย ไม่มีความยุง่ ยาก ใช้งานได้สะดวก

4.1.1 Data Dictionary
ตารางที่ 4.1 แสดงรายละเอียดข้อมูลของ Table member2
Table Name : member2
Attribute
Description
UserID
รหัสสมาชิก
Username
ชื่อผูใ้ ช้
Password
รหัสผูใ้ ช้
Name
ชื่อจริ ง
Lastname
นามสกุล
Gender
เพศ
Address
ที่อยู่
Zipcode
รหัสไปรษณี ย ์
Moblie
เบอร์มือถือ
Email
อีเมล์
memberStatus
สถานะชิก

Primary Key : UserID

Attribute Domain

S = ผูด้ ูแลระบบ
Y = ใช้งาน
C = ยกเลิกสมาชิก
D = ลบสมาชิก

Type
int
varchar(15)
varchar(15)
varchar(20)
varchar(20)
varchar(10)
varchar(100)
date
varchar(15)
varchar(200)
varchar(1)

ตารางที่ 4.2 แสดงรายละเอียดข้อมูลของ Table color
Table Name : color
Attribute
color_id
color_name
color_pic_fron
color_pic_back
color_status

Description
Attribute Domain
รหัสสี
ชื่อสี
รู ปเสื้ อสี ดา้ นหน้า
รู ปเสื้ อสี ดา้ นหลัง
สถานะสี
A = ใช้งาน
N = ยกเลิก
Primary Key : color_id

Type
int
varchar(50)
varchar(100)
varchar(100)
varchar(5)

ตารางที่ 4.3 แสดงรายละเอียดข้อมูลของ Table size
Table Name : size_id
Attribute
Description
size_id
รหัสขนาดเสื้ อ
size_name
ชื่อขนาดเสื้ อ
price
ราคาขนาดเสื้ อ
size_status
สถานะขนาดเสื้ อ
Primary Key : size_id

Attribute Domain

A = ใช้งาน
N = ยกเลิก

Type
Int
varchar(100)
int
varchar(5)

ตารางที่ 4.4 แสดงรายละเอียดข้อมูลของ Table size_files
Table Name : size_files_id
Attribute
Description
Attribute Domain
size_files_id
รหัสขนาดรู ป
size_files_width
ความกว้างขนาดรู ป
size_files_long
ความยาวขนาดรู ป
size_files_price
ราคาขนาดรู ป
size_files_status
สถานะขนาดรู ป
A = ใช้งาน
N = ยกเลิก
Primary Key : size_files_id

Type
int
varchar(3)
varchar(3)
varchar(10)
varchar(1)

ตารางที่ 4.5 แสดงรายละเอียดข้อมูลของ Table files
Table Name : FilesID
Attribute
Description
Attribute Domain
Type
FilesID
รหัสรู ป
int
FilesNameForn
รู ปด้านหน้า
varchar(255)
FilesNameBack
รู ปด้านหลัง
varchar(255)
UserID
รหัสสมาชิก
int
color_id
รหัสสี
int
order_list_id
รหัสรายการสัง่ ซื้ อ
varchar(20)
positIdFron
ตาแหน่งของรู ป
int
ด้านหน้า
positIdBack
ตาแหน่งของรู ป
int
ด้านหลัง
type
ประเภทของสกรี น
int
sizeFilesIdFron
รหัสขนาดรู ป
int
ด้านหน้า
sizeFilesIdBack
รหัสขนาดรู ป
int
ด้านหลัง
Primary Key : FilesID
Foreign Key : UserID
Reference : member2.UserID
Foreign Key : color_id
Reference : color : color_id
Foreign Key : order_list_id
Reference : order_list.order_list_id
Foreign Key : sizeFilesIdFron
Reference : files.filesID
Foreign Key : sizeFilesIdBack
Reference : files.filesID

ตารางที่ 4.6 แสดงรายละเอียดข้อมูลของ Table order_list
Table Name : order_list_id
Attribute
Description
Attribute Domain
Type
order_list_id
รหัสรายการสั่งซื้ อ
Int
order_list_name
ชื่อ – นามสกุลคนสัง่
varchar(40)
order_list_address ที่อยูจ่ ดั ส่ ง
varchar(150)
order_list_tel
เบอร์โทรศัพท์
varchar(15)
UserID
รหัสสมาชิก
int
size_id
รหัสขนาดเสื้ อ
int
files_id
รหัสขนาดรู ป
int
order_list_price
ราคา
varchar(5)
order_list_amount จานวนเสื้ อ
int
order_list_date
วันที่สั่ง
date
order_list_status
สถานะของรายการสั่งซื้ อ 9 = รอการยืนยันการสั่งซื้ อ varchar(1)
8 = การชาระเงิน
7 = รอยืนยันการชาระเงิน
6 = การชาระเงินผิดพลาด
5 = จัดส่ งสิ นค้า
4 = ยกเลิกรายการสั่ง

Primary Key : order_list_id
Foreign Key : UserID Reference : member2.UserID
Foreign Key : size_id Reference : size.size_id
Foreign Key : filesID Reference : files.filesID

ตารางที่ 4.7 แสดงรายละเอียดข้อมูลของ Table

payment

Table Name : payment_id
Attribute
Description
Attribute Domain
payment_id
รหัสรายการโอนเงิน
UserID
รหัสสมาชิก
Order_list_id
รหัสรายการสั่งซื้ อ
payment_bank
รหัสธนาคาร
payment_transfer_date วันที่โอนเงิน
payment_transfer_time ราคาโอนเงิน
payment_price
ราคาที่ชาระเงิน
payment_date
วันที่ชาระเงิน
Primary Key : Payment_id
Foreign Key : UserID
Reference : member2.UserID
Foreign Key : order_list_id
Reference : order.order_list_id

Type
int
int
int
int
varchar(2)
text
varchar(5)
date

4.2 แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)
Front End

รู ปที่ 4.1 แสดงแผนผังของเว็บไซต์ในส่ วนของ Front End

Back End

รู ปที่ 4.2 แสดงแผนผังเว็บไซต์ในส่ วนของ Back End

4.3 รายละเอียดโครงสร้ างของเว็บไซต์
ตารางที่ 4.8 แสดงรายละเอียดโครงสร้างของ Front End
ลาดับ

รายการ

คาอธิบาย

1

index.php

หน้าเริ่ มต้นเมื่อเข้าสู่ เว็บไซต์และเข้าสู่ ระบบ

2

products.php

หน้าเว็บแสดงราคาสิ นค้าทั้งหมดภายในระบบ

3

preview.php

หน้าเว็บแสดงสิ นค้าที่ทาการออกแบบ

4

preview_show.php

หน้าเว็บแสดงสิ นค้าที่ตกแต่งเรี ยบร้อยแล้ว

5

register.php

หน้าเว็บแสดงการสมัครสมาชิก

6

preview_show_save.php

หน้าเว็บแสดงรายการสั่งซื้ อ

7

list_member.php

หน้าเว็บแสดงข้อมูลสมาชิก

8

list_history.php

หน้าเว็บแสดงประวัติการสั่งซื้ อ

9

order.php

หน้าเว็บแสดงวิธีการสั่งซื้ อ

10

payment.php

หน้าเว็บแสดงวิธีการชาระสิ นค้า

11

contact.php

หน้าเว็บแสดงรายละเอียดติดต่อทางร้าน

ตารางที่ 4.9 แสดงรายละเอียดโครงสร้างของ Back End
ลาดับ

รายการ

คาอธิบาย

1

admin_home.php

หน้าเริ่ มต้นเมื่อเข้าสู่ เว็บไซต์

2

memberview.php

หน้าเว็บแสดงรายชื่อสมาชิ ก

3

adminn_size.php

หน้าเว็บแสดงขนาดเสื้ อ และ เพิ่มขนาดเสื้ อ

4

adminn_insert_color.php

หน้าเว็บแสดงการแก้ไขสี เสื้ อ

5

adminn_order.php

หน้าเว็บแสดงการสัง่ ซื้ อของลูกค้า

6

admin_report.php

หน้าเว็บแสดงรายงานการขาย

4.4 การออกแบบส่ วนติดต่ อกับผู้ใช้ (User Interface Design)
การทางานบนเว็บแอพพลิ เคชัน่ เป็ นส่ วนสาคัญและเป็ นหัวใจของระบบ โดยจะแบ่งการ
ทางาน เป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนของผูด้ ูแลระบบ และส่ วนของหน้าเว็บไซต์ โดยส่ วนผูด้ ูแลระบบจะ
มีการทางานที่หลากหลาย เช่น การจัดการข้อมูลสิ นค้า การเรี ยกดูรายการสั่งซื้ อ การกาหนดสถานะ
ของข้อมูลต่างๆ เป็ นต้น แต่ในส่ วนของหน้าเว็บไซต์จะแสดงข้อมูลตามสิ ทธิ ที่กาหนดไว้
4.4.1 การออกแบบในส่ วนของลูกค้ า
4.4.1.1 หน้ าแรก ซึ่ งเป็ นหน้าแรกที่ ลูกค้าเข้าสู่ เว็บไซต์ของทางร้ าน โดยจะเป็ น
การแนะนาทางร้าน และมีการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ ระบบเข้าทางร้าน

รู ปที่ 4.3 หน้าแรกเมื่อเข้าสู่ เว็บไซต์ (Home page)

4.4.1.2 เมื่ อ ลูกค้ าเลื อกสมัค รสมาชิ ก จะแสดงรายละเอี ยดหัวข้อต่างๆ ซึ่ งลู กค้า
จาเป็ นที่จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อให้การสมัครสมาชิกของลูกค้าผ่านเว็บไซต์ของทางร้าน
เสร็ จสมบูรณ์

รู ปที่ 4.4 หน้าสมัครสมาชิก
4.4.1.3 เมื่ อลูกค้ าเลือกประเภทของสิ นค้ า ระบบจะแสดงรายละเอียดต่างๆตามที่
ทางร้านได้กาหนดไว้เพื่อให้ลูกค้าได้ทาการตกแต่งเสื้ อ ก่อนยืนยันการสั่งซื้ อ

รู ปที่ 4.5 หน้าแสดงสิ นค้า

4.4.1.4 เมื่อได้ สินค้ าตามที่ต้องการ ระบบจะแสดงรายละเอียดสิ นค้าที่ลูกค้าได้ทา
การเลือกไว้ท้ งั หมด

รู ปที่ 4.6 หน้าจอแสดงรายละเอียดของสิ นค้า

รู ปที่ 4.7 หน้าจอแสดงสิ นค้าที่ลูกค้าได้ทาการตกแต่ง
4.4.1.5 เมื่อลูกค้ าดูประวัติการสั่ งซื้ อ โดยลูกค้าคลิกที่ ประวัติการสั่งซื้ อ ลูกค้าจะ
ได้ทราบถึงประวัติการสั่งซื้ อทั้งหมดที่ลูกค้าได้ทาการสั่งซื้ อ

รู ปที่ 4.8 หน้าจอแสดงประวัติการสัง่ ซื้ อ
4.4.1.6 การเข้ าสู่ ระบบ การเข้าสู่ ระบบจะอยูด่ า้ นบนขวามือของทุ กหน้า โดยทา
การกรอกชื่ อผูใ้ ช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ ระบบ หากกรอกข้อมูลผิดพลาดหรื อกรอกไม่ครบจะทาการ
แจ้งให้ลูกค้ากรอกข้อมูลใหม่

รู ปที่ 4.9 หน้าจอการเข้าสู่ ระบบ
4.4.1.7 เมื่อเข้ าสู่ ระบบแล้ ว ลูกค้าสมาชิ กสามารถทาการเลือกดูขอ้ มูลส่ วนตัวของ
สมาชิ กได้ที่ ส่วนของข้อมู ลสมาชิ ก หากต้องการแก้ไขสามารถท าการแก้ไขและบันทึ กข้อมู ลได้
ทันที

รู ปที่ 4.10 หน้าจอแสดงข้อมูลสมาชิก
4.4.1.8 เมื่อสมาชิ กทาการเลือกสิ นค้ า ระบบจะแสดงรู ปสิ นค้า ชื่ อสิ นค้า ราคาต่อ
หน่วย จานวนที่ตอ้ งการ ให้สมาชิกทราบ หากต้องการยกเลิกรายการสิ นค้าที่เลือกมาให้ทาการกดที่
เครื่ องหมายลบที่ รายการที่ ต้องการลบและท าการค านวณใหม่ เมื่ อท ารายการเสร็ จสิ้ นจึ งกดปุ่ ม
ดาเนินการสัง่ ซื้ อเพื่อระบบจะได้ดาเนินขั้นตอนถัดไป

รู ปที่ 4.11 หน้าจอแสดงรายละเอียด
4.4.1.9 เมื่ อ สมาชิ ก ท าการช าระเงิน ลู ก ค้าสามารถแจ้งผ่านระบบให้ ท างผู ด้ ู แ ล
ระบบทราบถึงการชาระเงินว่า ชาระผ่านธนาคารอะไร เวลาอะไร จานวนเงินเท่าไหร่

รู ปที่ 4.12 หน้าจอแสดงการชาระเงิน
4.4.2 หน้ าแรกของผู้ดูแลระบบ (Administrator)
4.4.2.1 หน้ าแรกของผู้ดูแลระบบ จะแสดงเป็ นหน้าเริ่ มต้นของผูด้ ู แลระบบ โดย
ต้องทาการล็อกอินก่อนจึงสามารถเลือกใช้งานเมนูต่างๆได้

รู ปที่ 4.13 หน้าแรกของผูด้ ูแลระบบ

4.4.2.2 เมื่ อเข้ าสู่ ระบบของผู้ดูแลระบบ (Administrator) เมื่ อทาการเข้าสู่ ระบบ
เรี ยบร้อยแล้ว จะมีขอ้ ความแสดงให้ทราบว่าเข้าสู่ ระบบเรี ยบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเมนูการจัดการระบบ
เช่น ประวัติส่วนตัว (Administrator) รายงานสั่งซื้ อ เป็ นต้น

รู ปที่ 4.14 หน้า Home ของผูด้ ูแลระบบ
4.4.2.3 ดูประวัติลูกค้ า (Administrator) เป็ นส่ วนที่ผดู ้ ูแลระบบ สามารถทาการดู
ประวัติส่วนตัวลูกค้าและสามารถแก้ไข บันทึกข้อมูลของลูกค้าได้ทนั ที

รู ปที่ 4.15 หน้าประวัติลูกค้า/แก้ไข ข้อมูล
4.4.2.4 เมื่อผู้ดูแลระบบต้ องเพิ่มขนาดเสื้ อ หรื อ ลบขนาดเสื้ อ เมื่อขนาดสิ นค้าของ
ทางร้านบางขนาดหมด ผูด้ ูแลระบบสามารถลบขนาดนั้น เพื่อให้ทางลูกค้าได้ดูผา่ นทางระบบได้วา่
สิ นค้าขนาดนั้นๆ ได้หมดสต๊อก

รู ปที่ 4.16 หน้าเพิม่ / ลบขนาดเสื้ อ
4.4.2.5 การเพิ่ม/ลบสี (Administrator) การเพิ่มสี เข้าสู่ ระบบต้องกรอกข้อมูลให้
ครบถ้วนเสมอทั้ง ชื่อสิ นค้า ประเภทสิ นค้า เป็ นต้น และทาการยืนยันข้อมูล

รู ปที่ 4.17 หน้าเพิ่มสิ นค้าของผูด้ ูแลระบบ
4.4.2.6 ดู รายการสั่ งซื้ อทั้งหมด (Administrator) ผูด้ ู แลระบบ สามารถทาการดู
รายการสัง่ ซื้ อที่ลูกค้าสัง่ ซื้ อเข้ามา และทาการยืนยันการสัง่ ซื้ อให้ลูกค้าได้ทราบ และชาระเงินต่อไป

รู ปที่ 4.18 หน้าแสดงการสัง่ ซื้ อของลูกค้า
4.4.2.7 เมื่ อทาการดูรายงาน (Administrator) ระบบสามารถดู รายการการสั่งซื้ อ
ของลูกค้าในแต่ละเดือน เพื่อสามารถนามาวิเคราะการจัดสต๊อกสิ นค้าได้

รู ปที่ 4.19 หน้าแสดงรายการสั่งซื้ อ

