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บทท่ี 3 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

การวิเคราะห์และการออกแบบการพัฒนาเว็บไซต์ขายกระเป๋าออนไลน์ ร้าน The bag 
fashion shop ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานให้ได้มากตามข้ันตอนในการดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ  
3.3 แผนการดําเนินงาน 
3.4 การวิเคราะห์ระบบ 
3.5 การออกแบบระบบ 
3.6 การออกแบบฐานข้อมูล  
3.7 การออกแบบหน้าจอการใช้งาน 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่และกลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์ผู้เช่ียวชาญด้านระบบ จํานวน 4 คน ซึ่งได้มาโดยการ
สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อเป็นผู้ทดลองใช้ระบบที่สร้างขึ้นมาในงานวิจัยครั้งนี้ 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
  3.2.1 อุปกรณ์ 
  1)  เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 ชุด 
  2)  เครื่องปริ้นเตอร์ 1 ชุด 
  3.2.2  โปรแกรม (Program/Software) 
   1)  โปรแกรมที่ใช้ในการจําลองระบบฐานข้อมูล  
   2)  โปรแกรมที่ใช้พัฒนาเว็บไซต์ 
   3)  โปรแกรมจัดการเอกสาร 
   4)  โปรแกรมตกแต่งรูปภาพ 
   5)  โปรแกรมวาดแผนผงังาน
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  3.2.3  เครื่องมือในการวิจัย/วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
    1)  แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
    2)  แบบประเมินคุณภาพของผู้เช่ียวชาญจะกําหนดให้คะแนนตามระดับคุณภาพของ
ผู้ตอบ คําถามที่มีต่อการใช้การพัฒนาเว็บไซต์ขายออนไลน ์โดยแตล่ะคําถามจะกําหนดคะแนน เป็น 5 
ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนที่แสดงระดับคุณภาพแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน 5 หมายถึง ดีมาก  
คะแนน 4 หมายถึง ดี  
คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง  
คะแนน 2 หมายถึง น้อย  
คะแนน 1 หมายถึง น้อยที่สุด 

  เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย จากการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อ 
มัลติมีเดีย ตามวิธีของ Likert เป็นมาตราส่วน 5 ระดับ โดยการกําหนดความหมายคะแนนของ 
ตัวเลือกในแบบประเมินแต่ละข้อ มีเกณฑ์ ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ดีมาก  
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ดี  
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย  
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง น้อยที่สุด 

  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ได้แก่คํานวณหาค่าเฉลี่ย (  x ) และ ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3.3 แผนการด าเนินงาน 
  3.3.1  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
ระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินงานการศึกษาและพัฒนาระบบ โดยใช้เวลาดําเนินงานประมาณ 4 เดือน 
เริ่มตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2560 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 
1.  ศึกษาเอกสาร และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง     
2.  วิเคราะห์และออกแบบระบบใหม่     
3.  สร้างระบบใหม่ตามที่ออกแบบ     
4.  ทดสอบและแก้ไข     
5.  เก็บข้อมูลการวิจัย     
6.  จัดทํารายงานและเตรียมเสนองาน     
 

 3.3.2   ข้ันตอนการดําเนินงาน 
   การดําเนินงานในการศึกษาโครงการ การพัฒนาเว็บไซต์ขายกระเป๋าออนไลน์  มี 
ข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้  
  1)  ศึกษาเอกสาร และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
   1.1)  ศึกษาระบบงานเดิมที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน  
   1.2)  ทฤษฎีและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
   2)  วิเคราะห์และออกแบบระบบใหม่ 
    2.1)  รวบรวมข้อมูล  
   2.2)  วิเคราะห์และศึกษาปัญหา  
   2.3)  ออกแบบระบบงานใหม่ 
   3)  สร้างระบบใหม่ตามที่ออกแบบ 
   3.1)  กําหนดขอบเขตของระบบ  
  4)  ทดสอบและแก้ไข 
    4.1)  ออกแบบรูปร่างหน้าตาโปรแกรม 
   4.2)  ทดสอบโปรแกรมเพื่อปรับปรุงแก้ไขและใช้งานได้ 
   5)  เก็บข้อมูลการวิจัย 
   5.1)  การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม  
   6)  จัดทํารายงานและเตรียมเสนองาน 
   6.1)  ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้สมบูรณ์ 
   6.2)  จัดทําเอกสาร 
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3.4  การวิเคราะห์ระบบ (Analysis Phase) 
 3.4.1 การวิเคราะห์ระบบงานเดิม 
  เนื่องจากร้านขายกระเป๋าในปัจจุบนัมีขีดในด้านต่าง ๆ  เช่น การขายกระเป๋าได้เฉพาะหน้า
ร้าน และร้านมีการจัดเก็บข้อมูลสินค้าโดยการจดลงสมุดที่มีข้อมูลซับซ้อน ไม่มีการเก็บข้อมูลลูกค้าที่
เป็นสมาชิก ร้านมีบุคคลที่รู้จักน้อยมาก เพราะขาดการประชาสัมพันธ์ และลูกค้าต้องมาเลือกชม
สินค้าด้วยตนเอง จึงทําให้ลําบากในการเดินทางไกล และสถานที่ไม่อํานวยในการจอดรถ 

                        

          

              

                

                

                       
                 

                                    
                               

                    

                          

                     

                                          

                                

                   
                       

                

 
 

 

ภาพท่ี 3.1 แสดงแผนภูมิก้างปลาที่แสดงถึงปญัหาของระบบร้านขายออนไลน ์
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3.5  การออกแบบระบบ 
3.5.1 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูง (Context Diagram) 

 
 

ภาพท่ี 3.2 แสดงแผนภาพกระแสข้อมลู Data Flow Diagram Level 0 
 

จากภาพที่ 3.2 แสดงให้เห็นข้อมูลสมาชิกและบุคคลทัว่ไปจะได้รับโดยสามารถค้นหาสนิค้าและ

เรียกดูข้อมูลสินค้าได้ บุคคลทั่วไปจะต้องทําการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถสั่งซื้อ

สินค้าได้ เมื่อสั่งซื้อสินค้าสมาชิกก็สามารถตรวจสอบการสั่งซื้อ ยืนยันการชําระได้ ยังส ามารถดู

สถานะการส่งสินค้า ส่วนผู้ดูแลระบบจะทําเกี่ยวกับจัดการข้อมูลต่าง ๆ และเรียกดูรายงานที่ต้องการ

ได้โดยผู้ดูแลระบบ จะต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถเข้าไปจัดการระบบได้ 
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 3.5.2 แผนภาพแสดงตําแหน่งของโปรเซสในระบบ(Process Decomposition Diagram) 

 
 

ภาพท่ี 3.3 แผนภาพแสดงตําแหนง่ของโปรเซสในระบบร้านขายกระเป๋าออนไลน ์
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3.5.3  แผนภาพข้อมูลระดบัที่ 1 (Data Flow Diagram Leve 1)  
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ภาพท่ี 3.4 แสดงแผนภาพกระแสข้อมลูระดบัที่ 1 ระบบร้านขายกระเป๋าออนไลน์ 
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  จากภาพที่ 3.4 แสดงให้เห็นรายละเอียดของกระแสข้อมูลกระกอบด้วย 4 โปรเซส คือ 

โปรเซสที่ 1 แสดงข้อมูลสินค้าใช้สําหรับบุคคลทั่วไป และสมาชิกที่ต้องการเข้ามาชมเว็บไซต์ และ

ต้องการที่จะค้นหาข้อมูลสินค้า และประเภทสินค้า โปรเซสที่ 2 สมาชิกใช้สําหรับบุคคลทั่วไปได้สมัคร

สมาชิกเพื่อที่จะได้สิทธิในการสั่งซื้อสินค้า โปรเซสที่ 3 สั่งซื้อสินค้าใช้สําหรับสมาชิกในการ เลือกซื้อ

สินค้าตรวจสอบการสัง่ซื้อสินค้าแจ้งชําระเงินและตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าโดยสมาชิกจะต้องเข้า

สู่ระบบก่อน โปรเซส 4 จัดการข้อมูลระบบใช้สําหรับผู้ดูแลระบบจะต้องเข้าไปจัดการข้อมูลสินค้า 

จัดการข้อมูลการสัง่ซื้อ จัดการข้อมูลประเภทสินค้า เรียกดูรายงาน และตรวจสอบข้อมูลการชําระเงิน  

 3.5.4 แผนภาพกระแสข้อมูลระดบัที่ 2 โปรเซส 1 (Data Flow Diagram Level 2) 
  1) DFD Fragment 1: เรียกดูสินค้า 

 
 

ภาพท่ี 3.5 แสดงแผนภาพกระแสข้อมลูระดบัที่ 2 โปรเซสที ่1 

 จากภาพที่ 3.5 แสดงแผนภาพกระแสข้อมลูระดบัที่ 2 โปรเซสแสดงข้อมลูสินค้าที่
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
โปรเซสที่ 1 เป็นโปรเซสย่อยสําหรับแสดงข้อมลูสินค้า 
โปรเซสที่ 2 เป็นโปรเซสย่อยสําหรับบุคคลทั่วไป และสมาชิกเลอืกดูสินค้า 
โปรเซสที่ 3 เป็นโปรเซสย่อยสําหรับบุคคลทั่วไป และสมาชิกค้นหาสินค้า 
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  2) DFD Fragment 2: สมัครสมาชิก 

 
ภาพท่ี 3.6 แสดงภาพกระแสข้อมลูระดบัที่ 2 โปรเซสที่ 2 

 จากภาพที่ 3.6 แสดงใหเ้ห็นรายละเอียดของกระแสข้อมลูระดับที่ 2 ของโปรเซสสมาชิก ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
โปรเซสที่ 1 เป็นโปรเซสที่ย่อยสําหรับสมัครสมาชิก 
โปรเซสที่ 2 เป็นโปรเซสย่อยสําหรับเข้าสู่ระบบ 
โปรเซสที่ 3 เป็นโปรเซสย่อยสําหรับจัดการข้อมูลสมาชิก 
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  3) DFD Fragment 3: การสั่งซื้อสินค้า 

 
 

ภาพท่ี 3.7 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 โปรเซส 3 

 จากภาพที่ 3.7 แสดงใหเ้ห็นรายละเอียดกระแสข้อมลูระดบัที่ 2 ของโปรเซสสัง่ซื้อสินค้าซึ่ง
ประกอบด้วย 6 โปรเซส คือ 
โปรเซสที่ 1 เป็นโปรเซสย่อยสําหรับเข้าสู่ระบบ 
โปรเซสที่ 2 เป็นโปรเซสย่อยสําหรับเลือกซื้อสินค้า 
โปรเซสที่ 3 เป็นโปรเซสย่อยสําหรับยืนยันการสัง่ซื้อสินค้า 
โปรเซสที่ 4 เป็นโปรเซสย่อยสําหรับตรวจสอบการสัง่ซื้อสินค้า 
โปรเซสที่ 5 เป็นโปรเซสย่อยสําหรับยืนยันการชําระ 
โปรเซสที่ 6 เป็นโปรเซสย่อยสําหรับตรวจสอบสภานะการสง่สินค้า 
   
 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

44 

  4) DFD Fragment 4: การจัดการข้อมูลระบบ 

 
 

ภาพท่ี 3.8 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 โปรเซส 4 
 จากภาพที่ 3.8 แสดงใหเ้ห็นรายละเอียดของกระแสข้อมลูระดับที่ 2 ของโปรเซสจัดการข้อมูล
ระบบซึ่งประกอบด้วย 5 โปรเซส คือ 
โปรเซสที่ 1 เป็นโปรเซสย่อยสําหรับเข้าสู่ระบบ 
โปรเซสที่ 2 เป็นโปรเซสย่อยสําหรับจัดการข้อมูลการสั่งซือ้ 
โปรเซสที่ 3 เป็นโปรเซสย่อยสําหรับข้อมลูสินค้า 
โปรเซสที่ 4 เป็นโปรเซสย่อยสําหรับจัดการข้อมูลสมาชิก 
โปรเซสที่ 5 เป็นโปรเซสย่อยสําหรับรายงาน 
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 3.5.5 คําอธิบายการประมาลผล (Process Description)  
ตารางท่ี 3.2 แสดงคําอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 1 : เรียกดูสินค้า 

Process Description 
System: การพัฒนาเว็บไซต์ขายกระเป๋าออนไลน ์
DFD number: 1 
Process name: - เข้าสู่ระบบ 
Input Data Flows: - ระบุช่ือสินค้า 
Output Data Flow: - สินค้าที่ค้นหา 
Data Stored Used: - ข้อมูลสินค้า 
Description: เป็นโปรเซสที่เก่ียวกับการเรียกดูสินค้าประกอบด้วยโปรเซสย่อย ๆ ดังน้ี 

- ค้นหา/เรียกดูข้อมูล 
- เลือกดูสินค้า 
- แสดงสินค้า 

 

ตารางท่ี 3.3 แสดงคําอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 2 : สมัครสมาชิก  

Process Description 
System: การพัฒนาเว็บไซต์ขายกระเป๋าออนไลน ์
DFD number: 2 
Process name: - สมัคร/เข้าสูร่ะบบ 
Input Data Flows: - เพิ่มข้อมลูสมาชิก 
Output Data Flow: - ข้อมูลสมาชิก 
Data Stored Used: - ข้อมูลสมาชิก 
Description: เป็นโปรเซสที่เก่ียวกับการเรียกดูสินค้าประกอบด้วยโปรเซสย่อย ๆ ดังน้ี 

- สมัครสมาชิก 
- เข้าสู่ระบบ 
- จัดการข้อมูลสมาชิก 
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ตารางท่ี 3.4 แสดงคําอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 3 : สั่งซื้อสินค้า  

Process Description 
System: การพัฒนาเว็บไซต์ขายกระเป๋าออนไลน ์
DFD number: 3 
Process name: - สั่งซือ้สินค้า 
Input Data Flows: - ข้อมูลการสัง่สินค้า 

- ข้อมูลสถานะการชําระเงิน 
Output Data Flow: - ข้อมูลการสง่สินค้า 
Data Stored Used: - ข้อมูลสินค้า 
Description: เป็นโปรเซสที่เก่ียวกับการเรียกดูสินค้าประกอบด้วยโปรเซสย่อย ๆ ดังน้ี 

- เข้าสู่ระบบ 
- เลือกซื้อสินค้า 
- ยืนยันการสัง่ซื้อสินค้า 
- ตรวจสอบการสัง่ซื้อสินค้า 
- ยืนยันการชําระเงิน 
- ตรวจสอบสถานะการส่งสินค้า 
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ตารางท่ี 3.5 แสดงคําอธิบายการประมวลผลของโปรเซสที่ 4 : การจัดการข้อมูลระบบ  

Process Description 
System: การพัฒนาเว็บไซต์ขายกระเป๋าออนไลน ์
DFD number: 4 
Process name: - จัดการระบบ 
Input Data Flows: - ข้อมูลสินค้าที่ขาย 
Output Data Flow: - รายละเอียดสินค้า 
Data Stored Used: - ข้อมูลสินค้า 

   ข้อมูลสมาชิก 
- ข้อมูลการสัง่ซื้อ 
- ข้อมูลรายละเอียดการสัง่ซื้อสินค้า 

Description: เป็นโปรเซสที่เก่ียวกับการเรียกดูสินค้าประกอบด้วยโปรเซสย่อย ๆ ดังน้ี 
- เข้าสู่ระบบ 
- จัดการข้อมูลการสั่งซือ้ 
- จัดการข้อมูลสินค้า 
- รายงาน 
- จัดการข้อมูลสมาชิก 
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3.6  การออกแบบฐานข้อมูล 
3.6.1 แบบจําลองความสมัพันธเอนทิตี้ (Entity Relationship Diagram)  

ภาพท่ี  3.9  แบบจําลองความสัมพันธเอนทิตี้ (Entity Relationship Diagram) 
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 3.6.2 พจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) 
ตารางท่ี 3.6 แฟ้มตารางทีเ่กี่ยวข้องในเว็บไซต์ 

ลําดับ ช่ือแฟ้มตารางภาษาไทย ช่ือแฟ้มตารางภาษาอังกฤษ 

1 อําเภอ amphur 

2 ธนาคาร bank 

3 ติดต่อ Contact 

4 ตั้งค่าระบบ control 

5 ลูกค้า customer 

6 ตําบล district 

7 สถานะการชําระเงิน Payment_statatus 

8 สินค้า product 

9 จังหวัด province 

10 สถานะ status 

11 ออเดอร ์ Ty_order 

12 ออเดอร์สินค้า Ty_order_product 

13 แจ้งชําระเงิน Ty_payment 

14 แอดมิน users 

15 รหสัไปษณย ์ zipcode 
 

ตารางท่ี 3.7 แสดงตารางอ าเภอ 

Entity name: amphur 

Description: ตารางอําเภอ 

ลําดับ ช่ือฟิลด ์ ชนิดข้อมูล ความยาว คําอธิบาย หมายเหต ุ

1 amphur_id int 5 รหสัอําเภอ PK 

2 amphur_name varchar   150 อําเภอ  

3 province_id int 5 รหสัจงัหวัด FK 
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ตารางท่ี 3.8 แสดงข้อมลูธนาคาร 

Entity name: bank 

Description: ตารางข้อมูลธนาคาร 

ลําดับ ช่ือฟิลด ์ ชนิดข้อมูล ความยาว คําอธิบาย หมายเหต ุ

1 id int 11 รหสั PK 

2 name varchar 100 ช่ือธนาคาร  

3 img varchar 255 โลโก ้  

4 no varchar 13 เลขทีบ่ัญชี  

5 name_bun varchar 100 ช่ือบัญชี  

6 branch varchar 100 สาขา  

7 cat varchar 100 ประเภทบญัชี  
 

ตารางท่ี 3.9 แสดงข้อมูลระบบ 

Entity name: control 

Description: ตารางข้อมูลระบบ 

ลําดับ ช่ือฟิลด ์ ชนิดข้อมูล ความยาว คําอธิบาย หมายเหต ุ

1 id int 11 รหสั PK 

2 title varchar 100 แท็กไตเติล FK 

3 keyw varchar 200 คีย์เวิร์ด  

4 des text  เดสคลปิช่ัน  

5 logo varchar 255 โลโก ้  

6 analytics text  Google analytics  
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ตารางท่ี 3.10 แสดงข้อมูลลูกค้าทีล่งทะเบียน 

Entity name: customer 

Description: ตารางการลูกค้า 

ลําดับ ช่ือฟิลด ์ ชนิดข้อมูล ความยาว คําอธิบาย หมายเหต ุ

1 customer_id int 11 รหสั PK 

2 name varchar 50 ช่ือ  

3 address_1 varchar 200 ที่อยู ่  

4 province varchar 200 จังหวัด  

5 city varchar 200 อําเภอ  

6 district varchar 200 ตําบล  

7 postcode varchar 10 รหสัไปษณีย ์  

8 email varchar 96 อีเมล ์  

9 telephone varchar 32 เบอร์โทรศัพท ์  

10 password varchar 40 รหสัผ่าน  

11 line varchar 30 ไอดีไลน์  

12 facebook varchar 50 เฟสบุ๊ค  

13 picture  () varchar 500 รูปภาพ  
 

ตารางที่ 3.11 ตารางต าบล 

Entity name: district 

Description: ตารางตําบล 

ลําดับ ช่ือฟิลด ์ ชนิดข้อมูล ความยาว คําอธิบาย หมายเหต ุ

1 district_id int 5 รหสั PK 

2 district_name varchar 150 ตําบล  

3 amphur_id int 5 รหสัอําเภอ FK 

4 province_id int 5 รหสัจงัหวัด FK 
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ตารางที่ 3.12 ตารางสถานการณ์ชําระเงิน 

Entity name: payment_status 

Description: ตารางสถานะการชําระเงิน 

ลําดับ ช่ือฟิลด ์ ชนิดข้อมูล ความยาว คําอธิบาย หมายเหต ุ

1 payment_status_id int 11 รหสั PK 

2 name varchar 100 สถานะ  
 

ตารางที่ 3.13 ตารางการสินค้า 

Entity name: product 

Description: ตารางการสินค้า 

ลําดับ ช่ือฟิลด ์ ชนิดข้อมูล ความยาว คําอธิบาย หมายเหต ุ

1 product_id int 11 รหสั PK 

2 product_content_th text  รายละเอียด  

3 price int 11 ราคา  

4 price_preorder int 11 ราคา  

5 product_picture varchar 255 รูปภาพ  

6 date date  เวลา  

7 promotion int 11 โปรโมช่ัน  

8 status_id int 11 สถานะ FK 

ตารางที่ 3.14 ตารางจงัหวัด 
Entity name: province 

Description: ตารางจังหวัด 

ลําดับ ช่ือฟิลด ์ ชนิดข้อมูล ความยาว คําอธิบาย หมายเหต ุ

1 province_id int 5 รหสั PK 

2 province_name varchar 150 จังหวัด  
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ตารางที่ 3.15 ตารางการสถานะ 

Entity name: status 

Description: ตารางการสถานะ 

ลําดับ ช่ือฟิลด ์ ชนิดข้อมูล ความยาว คําอธิบาย หมายเหต ุ

1 status_id int 11 รหสั PK 

2 status_name varchar 255 สถานะ  
 

ตารางที่ 3.16 ตารางออเดอร ์

Entity name: ty_order 

Description: ตารางออเดอร ์

ลําดับ ช่ือฟิลด ์ ชนิดข้อมูล ความยาว คําอธิบาย หมายเหต ุ

1 order_id int 11 รหสั PK 

2 invoice_no varchar 20 รหสัสัง่ซื้อ  

3 customer_id int 11 รหสัลกค้า  

4 shipping_name varchar 100 ช่ือ  

5 shipping_address_1 varchar 200 ที่อยู ่  

6 shipping_province varchar 200 จังหวัด  

7 shipping_city varchar 200 อําเภอ  

8 shipping_district varchar 200 ตําบล  

9 shipping_postcode varchar 10 รหสัไปษณย ์  

10 shipping_telephone varchar 15 เบอร์โทรศัพท ์  

11 shipping_email varchar 150 อีเมล ์  

12 shipping_method varchar 128 การสง่  

13 total decimal 15,4 ราคารวม  

14 payment_status_id int 5 สถานะการชําระเงิน  

15 date_added datetime  เวลา  

16 status_send varchar 20 สถานะการส่ง  

17 tracking varchar 13 เลข ems  
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ตารางที่ 3.17 ตารางการออเดอรส์ินค้า 

Entity name: ty_order_product 

Description: ตารางการออเดอร์สินค้า 

ลําดับ ช่ือฟิลด ์ ชนิดข้อมูล ความยาว คําอธิบาย หมายเหต ุ

1 order_product_id int 11 รหสั PK 

2 order_id int 11 รหสัออเดอร ์  

3 product_id int 11 รหสัสินค้า  

4 name varchar 255 ช่ือสินค้า  

5 quantity int 4 จํานวน  

6 price decimal 15,4 ราคา  

7 total decimal 15,4 ราคารวม  

8 date date  เวลา  
 

ตารางที่ 3.18 ตารางแจง้ชําระเงิน 

Entity name: ty_payment 

Description: ตารางแจ้งชําระเงิน 

ลําดับ ช่ือฟิลด ์ ชนิดข้อมูล ความยาว คําอธิบาย หมายเหต ุ

1 payment_idPrimary int 11 รหสั PK 

2 order_id int 11 รหสัออเดอร ์  

3 invoice_prefix varchar 20 เลขทีส่ั่งซื้อ  

4 name varchar 64 ช่ือ  

5 email varchar 128 เมล ์  

6 total_old int 11 จํานวน  

7 total decimal 15,2 รวม  

8 arrearage int 11   

9 bank varchar 64 ธนาคาร  

10 paid_date varchar 255 วันที่  

11 paid_time varchar 255 เวลา  
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12 enquiry text  ตรวจสอบ  

13 date_added datetime  วันเวลาทํารายการ  

14 image varchar 255 สลปิ  

15 payment_status_id varchar 11 สถานะ  
 

ตารางที่ 3.21 ตารางการสัง่ซื้อ 

Entity name: users 

Description: ตารางการสั่งซื้อ 

ลําดับ ช่ือฟิลด ์ ชนิดข้อมูล ความยาว คําอธิบาย หมายเหต ุ

1 id tinyint 4 รหสั PK 

2 username varchar 10 ช่ือผู้ใช้  

3 password varchar 500 รหสัผ่าน  

4 level enum     
 

ตารางที่ 3.22 ตารางรายละเอียดการสั่งซื้อ 

Entity name: zipcode 

Description: ตารางรายละเอียดการสั่งซือ้ 

ลําดับ ช่ือฟิลด ์ ชนิดข้อมูล ความยาว คําอธิบาย หมายเหต ุ

1 zipcode_idPrimary int 5 รหสั PK 

2 district_code varchar 100 รหสัไปษณีย ์ FK 

3 province_id varchar 100 รหสัจงัหวัด  

4 amphur_id varchar 100 รหสัอําเภอ  

6 zipcode varchar 5 รหสัไปษณีย ์  
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3.7  การวางผังหน้าเว็บงาน 
3.7.1 ผังหน้าเว็บสําหรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ภาพท่ี 3.10 ผังหน้าเว็บสําหรบัผูเ้ข้าชมเว็บไซต ์
 3.7.2 ผังหน้าเว็บการสมัครสมาชิก มีรายละเอียดดงันี ้

 

ภาพท่ี 3.11 ผังหน้าเว็บการสมัครสมาชิก 
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3.7.3 ผังหน้าเว็บการเข้าสูร่ะบบสําหรับผู้เข้าชมเว็บไซต ์มีรายละเอียดดงันี ้

 

ภาพท่ี 3.12 ผังหน้าเว็บการเข้าสูร่ะบบ 
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 3.7.4 ผังหน้าเว็บเพจแสดงการหยบิสินค้าใส่ตะกร้า มีรายละเอียดดังนี ้

 

ภาพท่ี 3.13 ผังหน้าเว็บเพจแสดงการหยิบสินค้าใส่ตะกร้า 
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 3.7.5 ผังหน้าเว็บเพจแสดงการสัง่ซื้อสินค้า มีรายละเอียดดงันี้  

 

ภาพท่ี 3.14 ผังหน้าเว็บเพจแสดงการสั่งซื้อสินค้า 
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 3.7.6 ผังหน้าเว็บเพจแสดงแจง้ชําระเงิน มีรายละเอียดดังนี ้

 

ภาพท่ี 3.15 ผังหน้าเว็บเพจแสดงแจ้งชําระเงิน 

 3.7.7  ระบบหน้าแรกสําหรับผู้ดูแลระบบ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ภาพท่ี 3.16  ระบบหน้าแรกสําหรับผู้ดูแลระบบ  
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3.7.8  ผังหน้าเว็บเพจจัดการแก้ไขข้อมูลสมาชิกสําหรับผู้ดูแลระบบ มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ภาพท่ี 3.17 แสดงหน้าเว็บเพจจัดการแก้ไขข้อมูลสมาชิกสําหรบัผู้ดูแลระบบ 

 

3.7.9  ผังหน้าเว็บเพจจัดการข้อมลูสินค้าสําหรับผู้ดูแลระบบ 

 

ภาพท่ี 3.18  แสดงหน้าเว็บเพจจัดการข้อมูลสินค้าสําหรบัผูดู้แลระบบ 
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 3.7.10  ผังหน้าเว็บเพจจัดการ order สําหรบัผู้ดูแลระบบ  

The bag fashion shop

dashboaed
�           
Member
Order
             
       

                     -                                                                       

                     xxxxxx           xxxxxxx                xxxxxxx    xxxxxx  xxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxx  xxxxxxx  xxxxxxxx  xxxxxxxxx  xx     moer

            
             
          
  

 

ภาพท่ี 3.19 แสดงหน้าเว็บเพจจัดการ order สําหรบัผู้ดูแลระบบ 

 3.7.11 ผังหน้าเว็บเพจแสดงการแจ้งชําระสําหรบัผู้ดูแลระบบ 

 

ภาพท่ี 3.20 แสดงหน้าเว็บเพจแสดงการแจ้งชําระสําหรบัผูดู้แลระบบ 
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3.7.12  ผังหน้าเว็บเพจแสดงการแก้ไขสินค้า สําหรบัผู้ดูแลระบบ 

 

ภาพท่ี 3.21 หน้าเว็บเพจแสดงการแก้ไขสินค้า สําหรับผู้ดูแลระบบ 

3.7.13 ผังหน้าเว็บเพจแสดงการแก้ไขสมาชิก สําหรบัผุ้ดูแลระบบ 

The bag fashion shop

dashboaed
�           
Member
Order
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ภาพท่ี 3.22 หน้าเว็บเพจแสดงการแก้ไขสมาชิก 




