บทที่ 4
การออกแบบทางกายภาพ
4.1. การออกแบบฐานข้ อมูล
การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) เป็ นวิธีการสร้ างฐานข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบ
ตารางและกาหนดข้อมูลในแต่ละตารางให้มีความสัมพันธ์กนั และข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้บน Server
และใช้โปรแกรม MySQLในการจัดการบริ หารฐานข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Relation
Member_rb

ตารางที่ 4.1 ข้อมูลในตาราง Member_rb
Attribute name Data Data
Data Attribute
Type
size
Domain
id_member_rb
int
6
Digit 1 999999
member_firstname
varchar
100
member_lastname
varchar
100
member_phone
varchar
15
member_email
varchar
100
member_tmt_uid
varchar
10
member_user
varchar
100
member_password

varchar

100

member_ip
varchar
member_rb_user
varchar
member_rb_password varchar

50
100
100

member_rb_serial

varchar

50

member_web_name_
wifi

varchar

100

Description
รหัส id ของ ผูด้ ูแล
ชื่อผูด้ ูแล
นามสกุลผูด้ ูแล
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
id ร้าน Truemoney
ชื่อผูใ้ ช้ระบบ
ส่ วนกลาง
รหัสผ่านระบบ
ส่ วนกลาง
IP ของระบบนั้นๆ
ชื่อผูใ้ ช้ระบบนั้นๆ
รหัสผ่านระบบ
นั้นๆ
หมายเลขประจา
ระบบ
ชื่อบนหน้าล๊อกอิน
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member_web_phone
last_update
Primary Key : id_member_rb

Relation
Promotion

varchar

100

datetime

-

ตารางที่ 4.2 ข้อมูลในตาราง Promotion
Attribute name
Data
Data
Attribute
Data
Type
size
Domain
promotion_id
int
6
Digit 1 999999
promotion_
int
10
member_rb
promotion_id_d
varchar
10

เบอร์โทรบนหน้า
ล๊อกอิน
วันที่อพั เดท IP

Description
รหัส id ของ
โปรโมชัน่
รหัส id ของผูด้ ูแล
รหัส id ของโปรชัน่
จาก API ระบบ
ชื่อโปรโมชัน่ หน้า
เว็บไซต์
ราคาโปรโมชัน่
จานวนวันเวลา

promotion_name_ varchar
100
web
promotion_price float
promotion_
varchar
100
validity
promotion_starts varchar
100
การเริ่ มนับ
promotion_show int
1
ต้องการแสดงหรื อไม่
Primary Key : promotion_id
Foreign Key : promotion_member_rb Reference : Member_rb. id_member_rb
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ตารางที่ 4.3 ข้อมูลในตาราง userman_rb
Relation Attribute name Data
Data
Attribute
Data
Type
size
Domain
int
6
Digit 1 userman_rb userman_id
999999
userman_rb_
int
10
member_id
userman_rb_user varchar
100
userman_rb_
password

varchar

100

Description
รหัส id ผูใ้ ช้ทวั่ ไป
รหัส id ของผูด้ ูแล
ชื่อผูใ้ ช้ทวั่ ไปสาหรับ
ใช้งานอินเตอร์เน็ต
รหัสผ่านผูใ้ ช้ทวั่ ไป
สาหรับใช้งาน
อินเตอร์เน็ต
อีเมลล์ผใู ้ ช้ทวั่ ไป

userman_rb_
varchar
100
email
userman_rb_
varchar
10
เบอร์ โทรศัพท์ผใู้ ช้
phone
ทัว่ ไป
userman_rb_
varchar
500
ที่อยูผ่ ใู ้ ช้ทวั่ ไป
address
userman_rb_
varchar
13
หมายเลขบัตร
idfication
ประชาชนผูใ้ ช้ทวั่ ไป
userman_rb_
varchar
100
ชื่อผูใ้ ช้ทวั่ ไป
fname
userman_rb_
varchar
100
นามสกุลผูใ้ ช้ทวั่ ไป
lname
userman_rb_
datetime
วันที่ login เข้าระบบ
last_date
ล่าสุ ด
Primary Key : userman_id
Foreign Key : userman_rb_member_id Reference : Member_rb. id_member_rb
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ตารางที่ 4.4 ข้อมูลในตาราง statement_userman
Relation
Attribute
Data
Data
Attribute
Description
name Data
Type
size
Domain
int
6
Digit 1 รหัส id
statement_ statement_
userman_id
999999
userman
statement_user int
10
รหัส id ผูใ้ ช้ทวั่ ไป
man_db_id
statement_user 10
10
ข้อมูลอ้างอิง
man_tid
statement_user float
จานวนเงินที่เพิ่มเข้า
man_income
มา
statement_user float
จานวนเงินที่ออกไป
man_outcome
statement_user int
11
แบบการดาเนินการ
man_informati
on
statement_date datetime
วันเวลาที่ทารายการ
Primary Key : statement_userman_id
Foreign Key : statement_userman_db_id Reference : userman_rb. userman_id

Relation
coupon

ตารางที่ 4.5 ข้อมูลในตาราง coupon
Attribute
Data
Data
Attribute
name Data
Type
size
Domain
tid
varchar
50
password
varchar
14
amount
float
50
status
int
1

user
varchar
100
date
datetime
Foreign Key : cp_ transaction Reference : coupon_card. cp_transaction

Description
รหัสอ้างอิงระบบ
รหัสบัตร
จานวนเงิน
สถานะการ
ตรวจสอบ
ชื่อผูใ้ ช้อา้ งอิง
วันเวลาที่ทารายการ
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ตารางที่ 4.6 ข้อมูลในตาราง truemoney
Relation
truemoney

Attribute
name Data
tid
password
amount
status

Data
Type
varchar
varchar
float
int

Data
size
50
14
50
1

user
date

varchar
datetime

100
-

Attribute
Domain

ตารางที่ 4.7 ข้อมูลในตาราง coupon_card
Relation
Attribute
Data
Data
Attribute
name Data
Type
size
Domain
coupon_card cp_id
int
10
Digit 1 9999999999
cp_password varchar
100
cp_cost
int
10
cp_use
int
1
cp_date
datetime
cp_by_id
varchar
25
cp_transaction varchar
20
Primary Key : cp_id
Foreign Key : cp_by_id Reference : Member_rb. id_member_rb

Description
รหัสอ้างอิงระบบ
รหัสบัตร
จานวนเงิน
สถานะการ
ตรวจสอบ
ชื่อผูใ้ ช้อา้ งอิง
วันเวลาที่ทารายการ

Description
รหัส id บัตรคูปอง
รหัสบัตรคูปอง
ราคาบัตร
สถานะการใช้
วันเวลาที่ทารายการ
รหัส id ของผูด้ ูแล
รหัสอ้างอิงระบบ
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4.2. การออกแบบส่ วนติดต่ อกับผู้ใช้ (User Interface)

รู ปที่ 4.1 แสดงส่ วนหน้าสาหรับล๊อกอินเข้าระบบ
4.2.1. ส่ วนฝั่งผูใ้ ช้งาน
แบ่งออกเป็ นสองส่ วนหลักๆ คือ
4.2.1.1. ส่ วนสาหรับการล๊อกอิน
4.2.1.1.1. ส่ วนสาหรับสมัครสมาชิก

รู ปที่ 4.2 แสดงส่ วนสาหรับสมัครสมาชิก
ในส่ วนการสมัครสมาชิ กระบบต้องการข้อมูล USERNAME , เบอร์ โทรศัพท์ , ประเภท
การชาระเงิน และ รหัสบัตร โดยเมื่อผูใ้ ช้ทาการกรอก USERNAME ระบบจะทาการตรวจสอบ
USERNAME มีการซ้ ากับในระบบหรื อไม่ หลังจากนั้นเมื่อทาการกรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้วระบบจะ

27

ทาการตรวจสอบรหัสบัต รและทาการส่ งข้อมูลการเข้าใช้งานผ่าน SMS โดยส่ งข้อมูลไปยังเบอร์
โทรศัพท์ที่กรอกไว้เบื้องต้น
4.2.1.1.2. ส่ วนสาหรับตรวจสอบโปรโมชัน่ ก่อนการสมัคร

รู ปที่ 4.3 แสดงโปรโมชัน่
ในส่ วนการตรวจสอบโปรโมชัน่ มีไว้เพื่อให้ผใู ้ ช้ได้มีการตัดสิ นใจในการสมัครสมาชิ กใน
เบื้องต้นว่าในระบบมีการเปิ ดให้ใช้บริ การแบบใดบ้าง
4.2.1.1.3. ส่ วนช่วยเหลือต่างๆ

รู ปที่ 4.4 แสดงเมนูช่วยเหลือต่างๆ
ในส่ วนการช่วยเหลือมีเมนูให้เลือก เช่น การติดต่อกับผูด้ ูแล การชาระด้วยบัตรทรู มนั นี่ ลืม
รหัสเข้าใช้งาน ชาระเงินด้วยการโอน วิธีการสมัครใช้งาน และวิธีการเติมเงินเข้าระบบโดยส่ วนนี้ จะ
มีรายละเอียดเพื่อให้ผใู ้ ช้งานได้เข้าใจระบบมากยิง่ ขึ้น

28

4.2.1.2. ส่ วนโปรไฟล์ส่วนตัว
4.2.1.2.1. ใช้งานอินเตอร์เน็ต

รู ปที่ 4.5 แสดงเมนูใช้งานอินเตอร์เน็ต
ในส่ วนการการใช้งานอิ นเตอร์ ผูใ้ ช้จะใช้งานได้ก็ ต่อเมื่ อผูใ้ ช้มีก ารเลื อกโปรโมชั่นแล้ว
เท่านั้นโดยผูใ้ ช้สามารถเลือกโปรโมชัน่ ในภายหลังได้ หลังจาการสมัครครั้งแรก
4.2.1.2.2. ข้อมูลผูใ้ ช้

รู ปที่ 4.6 แสดงข้อมูลผูใ้ ช้
ในส่ วนเมนู ขอ้ มูลส่ วนตรวจผูใ้ ช้สามารถตรวจสอบสถานะตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็ นจานวน
เงินที่มีอยู่ ณ ตอนนี้ ใช้งานไปเท่าไร หรื อแม้กระทัง่ การเข้าใช้งานล่าสุ ด ชื่ อ Username ที่ใช้ในการ
เข้าใช้งานระบบ รวมทั้งโปรโมชัน่ ที่มีอยู่ ณ ตอนนี้ดว้ ย
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4.2.1.2.3. โปรโมชัน่

รู ปที่ 4.7 แสดงรายการโปรโมชัน่
เมนู โปรโมชัน่ มีให้ผูใ้ ช้เลื อกตามความสนใจของผูใ้ ช้เองโดยเมื่ อผูใ้ ช้ซ้ื อโปรโมชัน่ แล้ว
ระบบจะทาการหักเงิ นจากจานวนที่มีอยู่ ณ ปั จจุบนั ถ้าจานวนเงิ นผูใ้ ช้มีไม่พอระบบจะให้ผใู้ ช้เติม
เงิ นให้เข้าสู่ ระบบ ผูใ้ ช้สามารถตรวจสอบโปรโมชัน่ ได้ว่าใช้ได้จานวนกี่ วนั ค่า DOWNLOAD /
UPLOAD มีเท่าไร และราคาให้ผใู ้ ช้
4.2.1.2.4. เติมเงิน

รู ปที่ 4.8 การเติมเงินเข้าระบบ
ส่ วนการเติมเงินผูใ้ ช้สามารถเลือกประเภทการเติมเงินได้เช่น การเติมเงินด้วยบัตรทรู มนั นี่
หรื อคู ป องที่ หาซื้ อตามที่ ผูด้ ู แลได้แจ้ง ไว้ บัตรทรู ม นั นี่ ส ามารถหาซื้ อได้ตาม 7-11 ทุ ก สาขาทั่ว
ประเทศทาให้ง่ายต่อการซื้ อบัตรเติมเงิน ส่ วนคูปองผูด้ ูแลจะเป็ นคนทาขึ้นมาเป็ นราคาของบัตร โดย
สามารถนามาเติมเข้าระบบได้เพื่อใช้ซ้ื อโปรโมชัน่ ต่อไป
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4.2.1.2.5. รายงาน

รู ปที่ 4.9 แสดงรายงาน
เมนู รายงานจะทาการเก็บเมื่อมีการเติมเงิ น ซื้ อโปรโมชัน่ และระบบจะมีการเก็บรายงาน
โดยมีการแบ่งเมนูออกเป็ น 3 ส่ วนคือ
4.2.1.2.5.1.รายงานส่ วนของการเติมเงิน

รู ปที่ 4.10 แสดงรายงานการเติมเงิน
แสดงรายงานการเติม เงิ นได้โดยสามารถเลื อกวันการแสดงรายได้เ ช่ น วันนี้ ล่าสุ ด 7วัน
ย้อนหลัง 14วันย้อนหลัง 1เดือน 2เดือน และทั้งหมด
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4.2.1.2.5.2.รายงานส่ วนของโปรโมชัน่

รู ปที่ 4.11 แสดงรายงานการซื้ อโปรโมชัน่
แสดงรายงานการซื้ อโปรโมชัน่ ได้โดยสามารถเลือกวันการแสดงรายได้เช่น วันนี้ ล่าสุ ด 7
วันย้อนหลัง 14วันย้อนหลัง 1เดือน 2เดือน และทั้งหมด
4.2.1.2.5.3.รายงานโดยรวมทั้งหมด

รู ปที่ 4.12 แสดงรายงานโดยรวมทั้งหมด
แสดงรายงานโดยรวมทั้งหมดได้โดยระบบจะทาการสรุ ปผลแบ่งเป็ นแบบปี และเดือนของ
ปี นั้น โดยมีการสรุ ปผลการเติมเงินทั้งหมด รายละเอียดการซื้ อภายในเดือนนั้น เป็ นต้น
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4.2.1.2.6. ข้อมูลส่ วนตัว

รู ปที่ 4.13 แสดงข้อมูลส่ วนตัว
โดยเมนูน้ ีจะแสดงข้อมูลส่ วนตัวผูใ้ ช้จะสามารถแก้ไขได้ ณ ตอนที่สมัครเข้าใช้งานเข้าแรก
และล๊อกอินเข้าระบบ ระบบจะทากรอกบังคับให้ผใู ้ ช้กรอกข้อมูลส่ วนตัวครั้งแรกครบถ้วน ถ้าครั้ง
แต่ไ ปมี การเข้า มาจะไม่ สามารถแก้ไขข้อมูล ส่ วนตัวได้ ยกเว้นการเปลี่ ยนรหัสผ่านที่ เข้า ใช้งาน
สามารถทาการเปลี่ ยนแปลงได้ ในกรณี ตอ้ งการแก้ไขข้อมูลส่ วนตัวผูใ้ ช้จาเป็ นต้องแจ้งหรื อติดตั้ง
กับผูด้ ูแลโดยตรง โดยให้ผดู ้ ูแลทาการแก้ไขข้อมูลส่ วนตัวได้
4.2.2. ส่ วนฝั่งผูด้ ูแล

รู ปที่ 4.14 แสดงของการล๊อกอินใช้งานของผูด้ ูแล

33

4.2.2.1. MIKROTIK

รู ปที่ 4.15 แสดงหน้าต่างเข้าบริ หารจัดการระบบภายในของอุปกรณ์
โดยในส่ วนนี้ผดู ้ ูแลสามารถเข้าไปปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงระบบภายในได้เช่นการ เปลี่ยนค่า
ไอพี ที่แจกอยูใ่ นวง ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับ ISP เป็ นต้น
4.2.2.2. ผูใ้ ช้งาน

รู ปที่ 4.16 แสดงการบริ หารจัดการผูใ้ ช้
ในส่ วนนี้ผดู ้ ูแลสามารถเข้าไปบริ หารจัดการผูใ้ ช้ได้ไม่วา่ จะเป็ นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผูใ้ ช้
กาหนดสิ ทธิ์ การเข้าใช้งานของผูใ้ ช้น้ นั ๆ ตรวจสอบผูใ้ ช้ที่ออนไลน์อยูใ่ นขณะนี้ สร้างผูใ้ ช้ เป็ นต้น
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4.2.2.3. โปรโมชัน่

รู ปที่ 4.17 แสดงการตั้งค่าโปรโมชัน่
ในส่ วนนี้ผดู ้ ูแลสามารถตั้งค่า เพิม่ แก้ไข ข้อมูลของโปรโมชัน่ ได้ โดยที่ผดู ้ ูแลจะสามารถ
กาหนดความเร็ ว ค่า(UPLOAD/DOWNLOAD) ของโปรโมชัน่ ได้ แม้กระทัง่ การแสดงของ
โปรโมชัน่ ว่าต้องการที่จะซ่อนโปรโมชัน่ นี้หรื อไม่
4.2.2.4. รายได้

รู ปที่ 4.18 เมนูแสดงรายได้ของผูด้ ูแล
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ผูด้ ูแลสามารถตรวจสอบรายได้ในการเติมเงิ นของทรู มนั นี่ หรื อคูปองที่ถูกเติมเข้ามาใน
ระบบได้โดยระบบจะจัดเก็บเป็ นรายงานให้ สามารถออกเป็ นไฟล์ Excel ได้เพื่อไว้ออกรายงาน
ต่อๆไปของกิจการนั้นๆได้
4.2.2.5. เงินผูใ้ ช้

รู ปที่ 4.19 แสดงการเพิ่มเงินให้กบั ผูใ้ ช้งาน
ผูด้ ู แลสามารถเพิ่มเงิ นให้กบั ผูใ้ ช้งานได้โดยเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งสาหรับผูใ้ ช้ที่ตอ้ งการ
ชาระเงิ นผ่านการโอนเข้าบัญชี ธนาคาร หรื อ เงิ นสด โดยผูด้ ูแลสามารถเพิ่มเงินให้ผใู ้ ช้ได้โดยทันที
และระบบยังแสดงยอดเงินปั จจุบนั ของผูใ้ ช้น้ นั ๆ ณ ปั จจุบนั อีกด้วย
4.2.2.6. ข้อมูลส่ วนตัว

รู ปที่ 4.20 แสดงข้อมูลการตั้งค่าของระบบ
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ส่ วนนี้ ผดู ้ ูแลสามารถปรับแต่งรายชื่ อกิ จการที่ตอ้ งการได้ และ เบอร์ โทรศัพท์ได้โดยผ่าน
เว็บไซต์ที่ใดก็ได้ที่มีอินเตอร์ เน็ตมี ในส่ วนของการคอนฟิ กค่า และไฟล์สาหรั บติดตั้งบนอุปกรณ์
ของผูด้ ูแล
4.2.2.7. ข้อมูลการอัพเดท

รู ปที่ 4.21 แสดงข้อมูลการอัพเดทของระบบ
ส่ ว นนี้ แ สดงการอัพ เดทล่ า สุ ดของระบบยืน ยัน ตัวตนเข้า ใช้ง านอิ น เตอร์ เ น็ ต สามารถ
ตรวจสอบว่าระบบมีการพัฒนาไปถึงไหนแล้วบ้าง แก้ไขข้อบกพร่ องส่ วนไหนไปแล้วบ้างเป็ นต้น
4.2.2.8. ข่าวสาร

รู ปที่ 4.22 แสดงข่าวสารผ่านกลุ่มบน Social Network

