
 
บทที ่4 

การออกแบบฐานข้อมูล และจอภาพ 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างเอนทีตี ท าให้สามารถออกแบบ
ความสัมพนัธ์ของเอนทีตีและตารางขอ้มูลของระบบสั่งซ้ือและออกแบบโป่งข่าม เพื่อใช้บนัทึก
ขอ้มูลเกิดข้ึนในกิจกรรมต่างๆ ได ้โดยผูศึ้กษาไดอ้อกแบบตารางฐานขอ้มูลซ่ึงพฒันาดว้ย ระบบ
จดัการฐานขอ้มูล มายเอสคิวแอล ประกอบดว้ยขอ้มูลต่างๆ ดงัน้ี 

1) การออกแบบฐานขอ้มูล 
2) รายช่ือตารางฐานขอ้มูล 
3) การออกแบบจอภาพ 
 

4.1 การออกแบบฐานข้อมูล  
 การออกแบบฐานขอ้มูลของระบบสั่งซ้ือและออกแบบโป่งข่าม ซ่ึงใช้ฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล 
ส าหรับเก็บขอ้มูลประกอบดว้ยตารางขอ้มูลจ านวน 8 ตาราง ดงัรายละเอียดในตาราง 4.1 
 

ตาราง 4.1 ขอ้มูลทั้งหมดของระบบสั่งซ้ือและออกแบบโป่งข่าม 

ล าดับ 
ช่ือตาราง

ภาษาองักฤษ 
ช่ือตารางภาษาไทย 

ประเภทตาราง ค าอธิบาย 

1. tb_admin ขอ้มูลผูใ้ช ้ master ตารางเก็บขอ้มูลผูดู้แล
เวบ็ไซต ์

2. tb_answer ขอ้มูลติดต่อ
สอบถาม 

transaction ตารางเก็บขอ้มูลติดต่อ
สอบถาม 

3. tb_buycreate ขอ้มูลการซ้ือ
สินคา้ออกแบบ 

transaction ตารางเก็บขอ้มูลการซ้ือ
สินคา้ออกแบบ 

4. tb_data ขอ้มูลของเวบ็ไซต ์ reference ตารางเก็บขอ้มูลของเวบ็ไซต ์
5. tb_order ขอ้มูลการสั่งซ้ือ

สินคา้ 
transaction ตารางเก็บขอ้มูลการสั่งซ้ือ

สินคา้ 
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ตาราง 4.1 ขอ้มูลทั้งหมดของระบบสั่งซ้ือและออกแบบโป่งข่าม (ต่อ) 

ล าดับ 
ช่ือตาราง

ภาษาองักฤษ 

ช่ือตารางภาษาไทย 
ประเภทตาราง ค าอธิบาย 

6. tb_order_detail ขอ้มูลรายละเอียด
การสั่งซ้ือสินคา้ 

transaction ตารางเก็บขอ้มูลรายละเอียด
การสั่งซ้ือสินคา้ 

7. tb_product ขอ้มูลหมวดสินคา้ reference ตารางเก็บขอ้มูลหมวดสินคา้ 

8. tb_productdetail ขอ้มูลรายละเอียด
สินคา้ 

master ตารางเก็บขอ้มูลรายละเอียด
สินคา้ 

 
4.2    รายช่ือตารางฐานข้อมูล  

ตารางแสดงฐานข้อมูลของระบบสั่งซ้ือและออกแบบโป่งข่าม แสดงรายละเอียดการ
ออกแบบตารางฐานขอ้มูลแต่ละตารางของระบบ ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลท่ีใชร้ะบบฐานขอ้มูลมายเอสคิว
แอล ประกอบดว้ยตารางขอ้มูลทั้งหมด ดงัน้ี 

 4.2.1 ตารางเก็บข้อมูลผูดู้แลเว็บไซต์ เป็นตารางท่ีเก็บขอ้มูลช่ือ นามสกุล ช่ือ
ส าหรับเขา้ใชง้าน รหสัผา่นและสถานะส าหรับการเขา้ใชง้านของผูดู้แลเวบ็ไซต ์ดงัตาราง 4.2 

 
ตาราง 4.2 ขอ้มูลผูดู้แลเวบ็ไซต ์

ช่ือตาราง tb_admin 
ค าอธิบาย ขอ้มูลผูดู้แลเวบ็ไซต ์
คีย์หลกั id 

ช่ือฟิลด์ ความหมาย ชนิด 
ขนาด 
(ไบต์) 

ตัวอย่าง
ข้อมูล 

id รหสัผูดู้แล INT 4 1 
name ช่ือ-นามสกุลผูดู้แล VARCHAR 50 ปองพล ขนัฤทธ์ิ 

username ช่ือผูดู้แล VARCHAR 20 admin 
password รหสัผา่นผูดู้แล VARCHAR 20 1234 

status สถานะการเขา้ใชง้าน TINYINT 1 1 
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ส าหรับฟิลด์ status เป็นฟิลด์ส าหรับก าหนดขอบเขตการท างานของผูดู้แลเว็บไซต์ ซ่ึง
สามารถแยกเป็น 3 ประเภทคือ 

หมายเลข 1 คือ ผูดู้แลระบบ มีหนา้ท่ีส าหรับ เพิ่ม ลบ แกไ้ขขอ้มูลของผูดู้แลเวบ็ไซต ์
หมายเลข 2 คือ พนกังานฝ่ายขาย มีหนา้ท่ีส าหรับเพิ่ม ลบ แกไ้ขขอ้มูลทัว่ไปของเวบ็ไซต ์

ขอ้มูลสินคา้ และก าหนดสถานะการซ้ือขาย 
หมายเลข 3 คือ พนกังานฝ่ายผลิต มีหนา้ท่ีรับขอ้มูลการสั่งผลิตสินคา้ออกแบบเพื่อเร่ิมตน้

ผลิตสินคา้ 
 

 4.2.2 ตารางเก็บขอ้มูลติดต่อสอบถาม เป็นตารางท่ีเก็บขอ้มูลการสอบถามขอ้มูล
ของลูกคา้ ไดแ้ก่ขอ้มูล ช่ือผูติ้ดต่อสอบถาม อีเมล์ หวัขอ้ท่ีติดต่อ รายละเอียดค าถาม วนัท่ีส่งค าถาม 
ค าตอบ และวนัท่ีส่งค าตอบจากผูดู้แลระบบ ดงัตาราง 4.3 

 
ตาราง 4.3 ขอ้มูลติดต่อสอบถาม 

ช่ือตาราง tb_answer 
ค าอธิบาย ขอ้มูลติดต่อสอบถาม 
คีย์หลกั id 

ช่ือฟิลด์ ความหมาย ชนิด 
ขนาด 
(ไบต์) 

ตัวอย่าง
ข้อมูล 

id รหสัติดต่อสอบถาม INT 4 1 
name ช่ือผูติ้ดต่อสอบถาม VARCHAR 50 ฤดีมาศ บางทบั 
email อีเมลผ์ูติ้ดต่อสอบถาม VARCHAR 255 x@gmail.com 

subject หวัขอ้ติดต่อสอบถาม VARCHAR 255 การโอนเงิน 
question รายละเอียดค าถาม TEXT 1,000 ตอ้งโอน... 

date_question วนัท่ีส่งค าถาม DATE 3 2012-07-13 
answer ค าตอบ TEXT 1,000 สามารถ... 

date_answer วนัท่ีส่งค าตอบ DATE 3 2012-07-13 
 

 
 

mailto:x@gmail.com
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4.2.3 ตารางเก็บขอ้มูลการซ้ือสินคา้ออกแบบ เป็นตารางท่ีเก็บขอ้มูลการสั่งซ้ือ
สินค้าท่ีลูกค้าออกแบบ ได้แก่ข้อมูล ช่ือ อีเมล์ เบอร์โทรศพัท์ ท่ีอยู่ของผูส้ั่งซ้ือ ช่ือรูปตวัเรือน
โป่งข่าม ช่ือรูปโป่งข่าม วนัท่ีสั่งซ้ือ สถานะการสั่งซ้ือและผลิต ดงัตาราง 4.4 

 
ตาราง 4.4 ขอ้มูลการซ้ือสินคา้ออกแบบ 

ช่ือตาราง tb_buycreate 
ค าอธิบาย ขอ้มูลการซ้ือสินคา้ออกแบบ 
คีย์หลกั id_cre 

คีย์นอก gem1 , gem2 ตาราง tb_productdetail 

ช่ือฟิลด์ ความหมาย ชนิด 
ขนาด 
(ไบต์) 

ตัวอย่าง
ข้อมูล 

id_cre รหสัการซ้ือสินคา้ออกแบบ INT 4 1 
name ช่ือผูส้ั่งซ้ือ VARCHAR 50 ฤดีมาศ บางทบั 
email อีเมล์ VARCHAR 255 x@gmail.com 

tel เบอร์โทรศพัท ์ VARCHAR 12 0899999999 
address ท่ีอยู ่ TEXT 1,000 จ.เชียงใหม่ 
gem1 ช่ือรูปตวัเรือนโป่งข่าม VARCHAR 50 16.jpg 
gem2 ช่ือรูปโป่งข่าม VARCHAR 50 17.jpg 

datebuy วนัท่ีสั่งซ้ือ DATE 3 2012-07-13 
status สถานะการสั่งซ้ือและผลิต TINYINT 1 1 
 
ส าหรับฟิลด ์status เป็นฟิลดส์ าหรับก าหนดสถานะการสั่งซ้ือและการผลิต ซ่ึงสามารถแยก

เป็น 4 ประเภทคือ 
หมายเลข 1 คือ มีการออกแบบและสั่งซ้ือสินคา้แลว้ และรอการอนุมติัผลิต 
หมายเลข 2 คือ สินคา้ท่ีไดรั้บการอนุมติัผลิตแลว้รอการผลิต และยนืยนัการผลิต 
หมายเลข 3 คือ สินคา้ท่ีผลิตเสร็จแลว้ และรอการจดัส่งสินคา้ใหก้บัผูส้ั่งซ้ือ 
หมายเลข 4 คือ สินคา้ท่ีไดท้  าการจดัส่งใหก้บัลูกคา้เรียบร้อยแลว้ 
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4.2.4 ตารางเก็บขอ้มูลของเว็บไซต์ เป็นตารางท่ีเก็บขอ้มูลทัว่ไปของเว็บไซต ์
ไดแ้ก่ขอ้มูล หวัขอ้ของขอ้มูล และขอ้มูลเวบ็ไซต ์ดงัตาราง 4.5 

ตาราง 4.5 ขอ้มูลของเวบ็ไซต ์

ช่ือตาราง tb_data 
ค าอธิบาย ขอ้มูลทัว่ไปของเวบ็ไซต ์ 
คีย์หลกั id_title 

ช่ือฟิลด์ ความหมาย ชนิด 
ขนาด 
(ไบต์) 

ตัวอย่าง
ข้อมูล 

id_title รหสัขอ้มูลเวบ็ไซต ์ INT 4 1 
name_title ขอ้มูลเวบ็ไซต ์ TEXT 1,000 เลือกแกว้ 

type หวัขอ้ของขอ้มูล VARCHAR 255 วธีิเลือกแกว้ 
 
4.2.5 ตารางเก็บขอ้มูลการสั่งซ้ือสินคา้ เป็นตารางท่ีเก็บขอ้มูลการสั่งซ้ือสินคา้ของ

ลูกคา้ ได้แก่ขอ้มูล ช่ือ อีเมล์ เบอร์โทรศพัท์ ท่ีอยู่ของผูส้ั่งซ้ือ จ านวนเงิน และวนัท่ีสั่งสินคา้ ดัง
ตาราง 4.6 

 
ตาราง 4.6 ขอ้มูลการสั่งซ้ือสินคา้ 

ช่ือตาราง tb_order 
ค าอธิบาย ขอ้มูลการสั่งซ้ือสินคา้ 
คีย์หลกั id_order 

ช่ือฟิลด์ ความหมาย ชนิด 
ขนาด 
(ไบต์) 

ตัวอย่าง
ข้อมูล 

id_order รหสัการสั่งซ้ือสินคา้ INT 4 1 
name_order ช่ือผูส้ั่งซ้ือ VARCHAR 50 ฤดีมาศ บางทบั 
email_order อีเมล์ VARCHAR 255 x@gmail.com 

tel_order เบอร์โทรศพัท ์ VARCHAR 12 0899999999 
address_order ท่ีอยู ่ TEXT 1,000 จ.เชียงใหม่ 

total_order จ านวนเงิน FLOAT 8 300.00 
date_order วนัท่ีสั่งสินคา้ DATE 3 2012-07-13 
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4.2.6 ตารางเก็บขอ้มูลรายละเอียดการสั่งซ้ือสินคา้ เป็นตารางท่ีเก็บขอ้มูลรายละเอียด
การสั่งซ้ือสินคา้ ไดแ้ก่ขอ้มูล รหสัรายละเอียดการสั่งซ้ือ รหัสการสั่งซ้ือ รหัสสินคา้ จ  านวนสินคา้และ
ราคารวมสินคา้ ดงัตาราง 4.7 

 
ตาราง 4.7 ขอ้มูลรายละเอียดการสั่งซ้ือสินคา้ 

ช่ือตาราง tb_order_detail 
ค าอธิบาย ขอ้มูลรายละเอียดการสั่งซ้ือสินคา้ 
คีย์หลกั id_detail 
คีย์คู่แข่ง ref_id_order ตาราง tb_order 
คีย์นอก ref_id_prd ตาราง tb_productdetail 

ช่ือฟิลด์ ความหมาย ชนิด 
ขนาด 
(ไบต์) 

ตัวอย่าง
ข้อมูล 

id_detail รหสัรายละเอียดการ
สั่งซ้ือสินคา้ 

INT 4 1 

ref_id_order รหสัการสั่งซ้ือสินคา้ INT 4 1 
ref_id_prd รหสัสินคา้ท่ีซ้ือ INT 4 1 

number จ านวนสินคา้ INT 4 1 
price ราคารวมสินคา้ FLOAT 8 300.00 
 

4.2.7 ตารางเก็บขอ้มูลหมวดสินคา้ เป็นตารางท่ีเก็บขอ้มูลหมวดสินคา้ ได้แก่ รหัส
หมวดสินคา้และช่ือหมวดสินคา้ดงัตาราง 4.8 

ตาราง 4.8 ขอ้มูลหมวดสินคา้ 
ช่ือตาราง tb_product 
ค าอธิบาย ขอ้มูลหมวดสินคา้ 
คีย์หลกั id_title 

ช่ือฟิลด์ ความหมาย ชนิด 
ขนาด 
(ไบต์) 

ตัวอย่าง
ข้อมูล 

id_title รหสัหมวดสินคา้ INT 4 1 
name_title ช่ือหมวดสินคา้ VARCHAR 255 แหวน 
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4.2.8 ตารางเก็บขอ้มูลรายละเอียดสินคา้ เป็นตารางท่ีเก็บขอ้มูลรายละเอียดของสินคา้ 
ไดแ้ก่ขอ้มูล รหสัรายละเอียดสินคา้ ช่ือสินคา้ ขอ้มูลสินคา้ ราคาสินคา้ และหมวดสินคา้ ดงัตาราง 4.9 

 
ตาราง 4.9 ขอ้มูลรายละเอียดสินคา้ 

ช่ือตาราง tb_productdetail 
ค าอธิบาย ขอ้มูลรายละเอียดสินคา้ 
คีย์หลกั id_photo 

คีย์นอก ref_title ตาราง tb_product 

ช่ือฟิลด์ ความหมาย ชนิด 
ขนาด 
(ไบต์) 

ตัวอย่าง
ข้อมูล 

id_photo รหสัรายละเอียดสินคา้ INT 4 1 
name_photo ช่ือสินคา้ VARCHAR 255 แกว้โป่งข่าม 
detail_photo ขอ้มูลสินคา้ TEXT 1,000 เก่ียวกบัแกว้ 

price ราคาสินคา้ FLOAT 8 2500.00 
ref_title หมวดสินคา้ INT 4 1 

 
จากการวิเคราะห์และออกแบบตารางขอ้มูลส าหรับฐานขอ้มูลระบบสั่งซ้ือและออกแบบ

โป่งข่าม สามารถน าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลเพื่อการน าเอาไปใชง้านไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ  โดยการสร้างความสัมพนัธ์ของฐานข้อมูลจะออกแบบตามหลกัการออกแบบ
ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ โดยสามารถแสดงรายละเอียดดงัรูป 4.1 
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รูป 4.1 แสดงภาพความสัมพนัธ์ของตารางท่ีใชง้านของระบบสั่งซ้ือและออกแบบโป่งข่าม 
 

จากรูป 4.1 ตารางความสัมพนัธ์ของฐานขอ้มูลระบบสั่งซ้ือและออกแบบโป่งข่ามสามารถ
อธิบายเป็นส่วนต่างๆ ไดด้งัน้ี 

tb_order คือ ตารางส าหรับเก็บเลขท่ีใบสั่งซ้ือสินคา้ ขอ้มูลการสั่งซ้ือสินคา้ และขอ้มูลของ
ลูกคา้ เช่น ช่ือ อีเมล์ เบอร์โทรศพัท์ ท่ีอยู่ เป็นตน้ ซ่ึงขอ้มูลของสินคา้ท่ีถูกสั่งซ้ือจะอยู่ในตาราง 
tb_order_detail คือ ตารางส าหรับเก็บขอ้มูลสินคา้ท่ีถูกสั่งซ้ือ ซ่ึงแต่ละเลขท่ีใบสั่งซ้ือสินคา้สามารถ
ท่ีจะซ้ือสินคา้ไดห้ลายช้ิน 

tb_order_detail คือ ตารางข้อมูลสินค้าท่ีถูกสั่งซ้ือ ซ่ึงตารางน้ีจะเช่ือมต่อกับตาราง 
tb_order ท่ีอธิบายในขา้งตน้ และเช่ือมต่อกบัตาราง tb_productphoto ซ่ึงจะเป็นการดึงเอาขอ้มูลของ
สินคา้มาแสดงเพื่อใหท้ราบวา่ลูกคา้ไดส้ั่งซ้ือสินคา้ชนิดใด และสินคา้ 1 ช้ินเม่ือท าการสั่งซ้ือไปแลว้ 
จะไม่สามารถสั่งซ้ือสินคา้ชนิดเดียวกนัไดอี้ก 

tb_product คือ ตารางส าหรับเก็บขอ้มูลของหมวดสินคา้ ตารางน้ีจะเช่ือมต่อกบัตาราง 
tb_productphoto ซ่ึงเป็นตารางเก็บขอ้มูลรายละเอียดของสินคา้ หมวดสินคา้ 1 หมวด สามารถท่ีจะมี
สินคา้อยูใ่นหมวดไดห้ลายชนิด 

tb_productphoto คือ ตารางส าหรับเก็บขอ้มูลรายละเอียดของสินคา้ ซ่ึงตารางน้ีจะเช่ือม
กบัตาราง tb_product เพื่อใหท้ราบวา่สินคา้ชนิดน้ีอยูห่มวดสินคา้ใด  
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เช่ือมกบัตาราง tb_order_detail เม่ือสินคา้ชนิดน้ีมีลูกคา้ท าการสั่งซ้ือ 
เช่ือมกบัตาราง tb_buycreate โดยใช้ช่ือของรูปภาพสินคา้ เพื่อให้ทราบว่าสินคา้ชนิดน้ี

ลูกคา้ไดท้  าการออกแบบและสั่งซ้ือไปแลว้ เป็นตน้ 
tb_buycreate คือ ตารางแสดงขอ้มูลของสินคา้ท่ีลูกคา้ท าการออกแบบ และสั่งซ้ือ ซ่ึง

ตารางน้ีจะเช่ือมกบัตาราง tb_productphoto ท าให้ทราบวา่สินคา้ท่ีออกแบบมีรายละเอียดอะไรบา้ง 
โดยใชช่ื้อของรูปภาพในตาราง tb_productphoto เป็นตวัเช่ือม และจะบนัทึกไวใ้นฟิลด์ gem1 และ
ฟิลด ์gem2 ซ่ึง gem1 จะเป็นช่ือรูปภาพตวัเรือนสินคา้ออกแบบ ท าใหรู้ปแบบของตวัเรือนสามารถท่ี
จะผลิตซ ้ ากนั ส่วน gem2 นั้นจะเป็นช่ือรูปภาพของอญัมณีท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้ ซ่ึงอญัมณี 1 ช้ิน
นั้นสามารถน าไปผลิตสินคา้ไดค้ร้ังเดียวเท่านั้น ไม่สามารถท่ีจะผลิตอญัมณีท่ีเหมือนกนั เพื่อน ามา
ออกแบบสินคา้ไดอี้ก 

tb_answer คือ ตารางส าหรับเก็บขอ้มูลการติดต่อสอบถามขอ้มูลต่างๆ ของลูกคา้ และ
ขอ้มูลของลูกคา้ท่ีสอบถาม เช่น ช่ือ อีเมล์ ค  าถาม ค าตอบ เป็นตน้ ซ่ึงตารางน้ีไม่ไดท้  าการเช่ือมต่อ
กบัตารางอ่ืนๆ 

tb_data คือ ตารางส าหรับเก็บขอ้มูลทัว่ไปของเวบ็ไซต์ เช่น วิธีการสั่งซ้ือสินคา้ วิธีการ
ช าระเงิน วธีิการเลือกซ้ือสินคา้ เป็นตน้ ซ่ึงตารางน้ีไม่ไดท้  าการเช่ือมต่อกบัตารางอ่ืนๆ 

tb_admin คือ ตารางส าหรับเก็บขอ้มูลของผูดู้แลเวบ็ไซต์ เช่น ช่ือ ช่ือการใชง้าน รหสัเขา้
ใชง้าน และสิทธิการเขา้ใชง้าน เป็นตน้ ซ่ึงตารางน้ีไม่ไดท้  าการเช่ือมต่อกบัตารางอ่ืนๆ 
 
4.3 การออกแบบจอภาพ 
 การออกแบบจอภาพเป็นการออกแบบการน าเขา้ของขอ้มูล และการแสดงผลของขอ้มูล ซ่ึง
ส่วนการแสดงผลของข้อมูลน้ี มีรูปแบบการแสดงผลทางจอภาพ การออกแบบโดยทัว่ไปจะมี
รูปแบบการแสดงผล และการท างานท่ีคลา้ยกนั เพื่อความสะดวกในการใชง้าน การออกแบบจอภาพ
การท างานของระบบสั่งซ้ือและออกแบบโป่งข่าม มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

4.3.1 รูปแบบจอภาพเร่ิมตน้การใชง้าน 
จอภาพเร่ิมตน้การใชง้าน เป็นจอภาพท่ีแสดงเม่ือเร่ิมเขา้ใชง้าน ดงัรูป 4.2 
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รูป 4.2 แสดงจอภาพเร่ิมตน้การใชง้าน 

 
จากรูป 4.2 สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ส่วนช่ือเวบ็ไซต ์
ส่วนท่ี 2 ส่วนเมนูการใชง้าน 
ส่วนท่ี 3 ส่วนการคน้หาขอ้มูลจากทางเวบ็ไซต ์
ส่วนท่ี 4 ส่วนแสดงหมวดสินคา้ 
ส่วนท่ี 5 ส่วนแสดงสินคา้ และขอ้มูลของสินคา้ 
 

 ซ่ึงต่อไปน้ีจะอธิบายในส่วนการใชง้านท่ีส าคญัคือ ส่วนท่ี 2 ส่วนเมนูการใชง้าน และส่วนท่ี 
4 ส่วนแสดงหมวดสินคา้ 

1) ส่วนท่ี 2 เมนูการใชง้าน 

ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
(1) หนา้แรก คือ ส่วนแสดงผลของหนา้จอหลกัของโปรแกรม 

(2) ประวติัแกว้ คือ ส่วนแสดงถึงประวติั ต านาน และความเป็นมาของสินคา้ 

(3) วิธีเลือกซ้ือ คือ ส่วนแสดงถึงวิธีการเลือกซ้ือสินค้า โดยจะแยกเป็น 2 

ประเภท คือ การเลือกซ้ือตามราศีเกิด และการเลือกซ้ือตามพุทธคุณ 

(4) คาถาบูชาแกว้ คือ ส่วนแสดงถึงคาถาท่ีใชบู้ชาแกว้ 

(5) วธีิการสั่งซ้ือ คือ ส่วนแสดงถึงวธีิการสั่งซ้ือสินคา้และการช าระเงิน 
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(6) ติดต่อสอบถาม คือ ส่วนท่ีให้ลูกคา้กรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการทราบ ส่งให้กบั

ผูดู้แลระบบเพื่อตอบขอ้สงสัยใหก้บัลูกคา้ต่อไป 

(7) ออกแบบสินคา้ คือ ส่วนท่ีให้ลูกคา้สามารถเขา้มาเลือกแบบของสินคา้

ต่างๆ ได ้ตามความตอ้งการ โดยสามารถเลือกแบบของสินคา้  และโป่งข่ามท่ีตอ้งการน ามาใส่ใน

แบบนั้นเป็นแบบใด ไดต้ามความตอ้งการ 

2) ส่วนท่ี 4 แสดงหมวดสินคา้ 

ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
(1) สินคา้ใหม่ คือ ส่วนท่ีแสดงสินคา้มาใหม่ 

(2) สินคา้แนะน า คือ ส่วนท่ีแสดงสินคา้ท่ีตอ้งการจะแนะน า 

(3) หมวดหมู่ของสินคา้ คือ ส่วนท่ีแสดงถึงหมวดหมู่ต่างๆ ของสินคา้แยก

ตามแบบ และการใชง้าน 

 
4.3.2 รูปแบบจอภาพของระบบเขา้ใชง้านของผูใ้ช ้

การออกแบบจอภาพส าหรับเขา้ใช้งานของผูใ้ช้ ท  าเพื่อตรวจสอบผูใ้ชง้าน วา่เป็น
บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายหรือไม่ อีกทั้งยงัสามารถตรวจสอบการท างานของผูใ้ชง้านนั้นๆ ไดอี้กดว้ย  

 
จอภาพการเขา้ใชง้านของระบบ ดงัรูป 4.3 
 

 
 
 
 
 

รูป 4.3 แสดงจอภาพของระบบเขา้ใชง้านของผูใ้ช้ 
 

จากรูป 4.3 สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ส่วนของการป้อนช่ือของผูใ้ช ้
ส่วนท่ี 2 ส่วนของการป้อนรหสัผา่นของผูใ้ช ้
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ส่วนท่ี 3 ส่วนของปุ่มค าสั่ง “Login” เพื่อสั่งให้ระบบฯ ท าการตรวจสอบช่ือ และ
รหสัผา่นของผูใ้ชร้ะบบฯ วา่ถูกตอ้งหรือไม่ หากไม่ถูกตอ้งระบบจะท าการตดัการท างาน และหาก
ผูใ้ชง้านกรอกขอ้มูลถูกตอ้ง ระบบฯ จะท าการแสดงจอภาพการท างานส าหรับผูใ้ช้งานตามสิทธิท่ี
ไดรั้บ เพื่อใหผู้ใ้ชไ้ดใ้ชง้านต่อไป 

 
4.3.3 รูปแบบจอภาพการท างานของผูใ้ช ้

จะเป็นส่วนท่ีใชส้ าหรับดูแลระบบต่างๆ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัรูป 4.4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูป 4.4 แสดงจอภาพการท างานของผูใ้ช ้

จากรูป 4.4 สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ส่วนหวัของโปรแกรม 
ส่วนท่ี 2 ส่วนของเมนูการท างาน 
ส่วนท่ี 3 ส่วนการท างานของโปรแกรม 

 
 ซ่ึงต่อไปน้ีจะอธิบายในส่วนการใชง้านท่ีส าคญัคือ ส่วนท่ี 2 ส่วนเมนูการท างาน ซ่ึงเม่ือมี
การใชง้านของส่วนท่ี 2 น้ี จะส่งผลถึงส่วนท่ี 3 ส่วนการท างานของโปรแกรมดว้ย 

1) ส่วนท่ี 2 เมนูการท างาน 

ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
(1) จดัการขอ้ความเวบ็ไซต ์

เป็นส่วนท่ีใช้ในการเพิ่ม ลบ และแกไ้ขขอ้ความต่างๆ ท่ีจะให้แสดงออก
ทางหนา้เวบ็ไซต ์ซ่ึงมีส่วนประกอบดงัน้ี 
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- ประวติัสินคา้ 

- คาถาบูชาแกว้ 

- วธีิการสั่งซ้ือและวธีิการช าระเงิน 

- ติดต่อสอบถาม 

ซ่ึงส่วนต่างๆ ท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นน้ี จะมีหน้าจอการท างานท่ี
เหมือนกนั แตกต่างกนัท่ีการน าไปใชง้านท่ีต่างหวัขอ้นัน่เอง จึงจะอธิบายโดยรวมดงัรูป 4.5 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูป 4.5 แสดงจอภาพการ เพิ่ม ลบ แกไ้ขขอ้มูลส่วนของจดัการขอ้ความเวบ็ไซต ์

 
จากรูป 4.5 สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ช่ือของหนา้ท่ีจะน าขอ้มูลไปแสดง 
ส่วนท่ี 2 แสดงรายละเอียดของหนา้ท่ีจะตอ้งเพิ่ม ลบ หรือแกไ้ข 
ส่วนท่ี 3 แสดงสถานะของขอ้ความ วา่จะใหแ้สดง หรือไม่ 
ส่วนท่ี 4 ส่วนยืนยนัการบนัทึกขอ้มูล เป็นการส่งขอ้มูลท่ีไดท้  าการป้อน ลบ หรือ

แกไ้ข ไปยงัฐานขอ้มูลเพื่อใชใ้นการจดัเก็บ และส่งไปแสดงผลในหนา้โปรแกรม 
(2) วธีิเลือกซ้ือสินคา้ 

เป็นส่วนท่ีใช้ในการเพิ่ม ลบ และแกไ้ขขอ้ความต่างๆ ท่ีจะให้แสดงออก
ทางหนา้เวบ็ไซต ์ซ่ึงมีส่วนประกอบดงัน้ี 

- ราศีเกิด 

- พุทธคุณ 

ซ่ึงส่วนต่างๆ ท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นน้ี จะมีหน้าจอการท างานท่ี
เหมือนกนั แตกต่างกนัท่ีการน าไปใชง้านท่ีต่างหวัขอ้นัน่เอง จึงจะอธิบายโดยรวมดงัรูป 4.5 
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จากรูป 4.5 สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ช่ือของหนา้ท่ีจะน าขอ้มูลไปแสดง 
ส่วนท่ี 2 แสดงรายละเอียดของหนา้ท่ีจะตอ้งเพิ่ม ลบ หรือแกไ้ข 
ส่วนท่ี 3 แสดงสถานะของขอ้ความ วา่จะใหแ้สดง หรือไม่ 
ส่วนท่ี 4 ส่วนยืนยนัการบนัทึกขอ้มูล เป็นการส่งขอ้มูลท่ีไดท้  าการป้อน ลบ หรือ

แกไ้ข ไปยงัฐานขอ้มูลเพื่อใชใ้นการจดัเก็บ และส่งไปแสดงผลในหนา้โปรแกรม 
 

(3) จดัการหมวดสินคา้ 

เป็นส่วนจดัการขอ้มูลสินคา้ มีการท างานอยู ่2 ส่วนคือ 
- เพิ่มสินคา้ 

เป็นการเพิ่มขอ้มูลสินคา้ ดงัรูป 4.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูป 4.6 แสดงจอภาพการเพิ่มขอ้มูลของสินคา้ 
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จากรูป 4.6 สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ช่ือของสินคา้ 
ส่วนท่ี 2 ราคาของสินคา้ 
ส่วนท่ี 3 รายละเอียดของสินคา้ 
ส่วนท่ี 4 รูปประกอบหลกัของสินคา้ 
ส่วนท่ี 5 ขนาดเม็ดแกว้ 
ส่วนท่ี 6 ก าหนดขนาดของตวัเรือน 
ส่วนท่ี 7 สินคา้แนะน า 
ส่วนท่ี 8 สถานะของสินคา้ 
ส่วนท่ี 9 ส่วนยืนยนัการบนัทึกขอ้มูล เป็นการส่งขอ้มูลท่ีไดท้  าการป้อน ไปยงั

ฐานขอ้มูลเพื่อใชใ้นการจดัเก็บ และส่งไปแสดงผลในหนา้โปรแกรม 
- แกไ้ขหมวดสินคา้ 

เป็นการแกไ้ขขอ้มูลหมวดสินคา้ ดงัรูป 4.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูป 4.7 แสดงจอภาพการแกไ้ขขอ้มูลหมวดสินคา้ 

 
จากรูป 4.7 สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ช่ือหมวดสินคา้ 
ส่วนท่ี 2 รายละเอียดหมวดสินคา้ 
ส่วนท่ี 3 รูปประกอบของหมวดสินคา้ 
ส่วนท่ี 4 สถานะของหมวดสินคา้ 
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ส่วนท่ี 5 ส่วนยนืยนัแกไ้ขการบนัทึกขอ้มูล เป็นการส่งขอ้มูลท่ีไดท้  าการแกไ้ข ไป
ยงัฐานขอ้มูลเพื่อใชใ้นการจดัเก็บ และส่งไปแสดงผลในหนา้โปรแกรม 

 
(4) ติดต่อสอบถาม 

เ ป็นส่วน ท่ี ลูกค้า ใช้ในการ ติด ต่อสอบถามผู ้ดู แล เว็บไซต์  ซ่ึ ง มี
ส่วนประกอบ ดงัน้ี 

- ฟอร์มติดต่อสอบถาม 

ใชป้้อนขอ้มูลเพื่อส่งใหก้บัผูดู้แลเวบ็ไซตมี์รูปแบบหนา้จอ ดงัรูป 4.8 
ส่วนท่ี 1 ป้อนช่ือ – นามสกุล 
ส่วนท่ี 2 ป้อนอีเมล์ 
ส่วนท่ี 3 ป้อนช่ือเร่ือง 
ส่วนท่ี 4 ป้อนขอ้ความ 
ส่วนท่ี 5 ส่วนยนืยนัแกไ้ขการบนัทึกขอ้มูล เป็นการส่งขอ้มูลท่ีได้

ท าป้อน ไปยงัฐานขอ้มูลเพื่อใชใ้นการจดัเก็บ และส่งไปแสดงผลในหนา้โปรแกรม 
 

(5) รายงานการสั่งซ้ือสินคา้ 

ในส่วนของรายงานการสั่งซ้ือสินคา้นั้น จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
- รายงานประจ าวนั 

- รายงานสัปดาห์ 

- รายงานประจ าเดือน 

ซ่ึงรายงานการสั่งซ้ือสินคา้ทั้ง 3 ส่วน จะมีรายละเอียดดงัน้ี 
- ช่ือผูส้ั่งซ้ือ 

- สินคา้ท่ีสั่งซ้ือ 

- ราคา 

- วธีิจ่ายเงิน 

- วนัท่ีสั่งซ้ือ 

 


