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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำของกำรพัฒนำภำคนิพนธ์
รู ปแบบธุ รกิจซื้ อขายเครื่ องประดับชุดไทยนั้น หากลูกค้าต้องการสั่งซื้ อลูกค้าจาเป็ นจะต้อง
เห็นสิ นค้าโดยการเดินทางมายังร้านค้าเพื่อที่ทาการสั่งซื้ อสิ นค้าหรื อโทรสั่งสิ นค้า

ซึ่ งการโทรสั่ง

สิ นค้าบางครั้งอาจเกิดการสื่ อสารที่ไม่เข้าใจของทั้งฝ่ ายลูกค้าและฝ่ ายร้านค้าจนทาให้สินค้าที่ได้
สั่งซื้ อไปนั้นรู ปแบบสิ นค้าอาจไม่ตรงตามที่ตอ้ งการได้
แนวทางการแก้ปัญหาข้างต้น

ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาเป็ นเว็บซื้ อขาย

เครื่ องประดับชุ ดไทยออนไลน์ข้ ึนเพื่อลดช่องว่างในการเกิดปั ญหาจากการสื่ อสารที่ผิดพลาด และ
เป็ นการเพิ่มทางเลือกให้กบั ลูกค้าในปั จจุบนั

โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าจากเว็บไซต์และยัง

สามารถปรับแต่งสิ นค้าเฉพาะส่ วนด้วยตัวเองได้จากระบบเพียงแค่ลูกค้ามีอุปกรณ์เชื่ อมต่อ
อินเทอร์ เน็ตก็สามารถเข้ามาใช้บริ การระบบนี้ได้ โดยใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาเว็บไซต์ และใช้
MySQL เป็ นฐานจัดการข้อมูลเพื่อให้ขอ้ มูลมีความเป็ นระบบมากยิง่ ขึ้น อีกทั้งยังมีการพัฒนา User
Interface เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานอีกด้วย
1.2 วัตถุประสงค์ ของภำคนิพนธ์
พัฒนาระบบซื้ อขายและออกแบบเครื่ องประดับชุดไทยออนไลน์ ของร้านสมานชุดไทย
1.3 ขอบเขตของภำคนิพนธ์
พัฒนาโดยใช้สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชัน่ (Web Application Architecture) โดยจะ
แบ่งเป็ นกลุ่มผูใ้ ช้ 2 กลุ่ม คือ
1.3.1 ผูด้ ูแลระบบ
1.3.1.1 สามารถจัดการรายการสิ นค้าในระบบได้
1.3.1.1.1

สามารถเพิม่ สิ นค้าได้

1.3.1.1.2

สามารถลบสิ นค้าได้

1.3.1.1.3

สามารถแก้ไขสิ นค้าได้
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1.3.1.2 สามารถจัดการการสั่งซื้ อสิ นค้าได้
1.3.1.2.1

สามารถแก้ไขใบสถานการณ์สงั่ ซื้ อสิ นค้าได้

1.3.1.2.2

สามารถตรวจสอบสถานการณ์โอนเงินได้

1.3.1.2.3

สามารถแก้ไขการจัดส่ งการสั่งซื้ อสิ นค้าได้

1.3.1.3 สามารถจัดการข้อมูลผูด้ ูแลระบบได้
1.3.2 กลุ่มผูใ้ ช้ทวั่ ไป
1.3.2.1 สามารถล็อกอินเข้าสู่ ระบบได้
1.3.2.2 สามารถสมัครสมาชิกได้
1.3.2.3 สามารถแก้ไขข้อมูลสมาชิกได้
1.3.2.4 สามารถดูขอ้ มูลสิ นค้าได้
1.3.2.5 สามารถดูรูปสิ นค้าได้
1.3.2.6 สามารถเลือกสิ นค้าใส่ ลงในระบบตะกร้าสิ นค้าได้
1.3.2.7 สามารถปรับแต่งรู ปแบบเฉพาะส่ วนด้วยตนเองได้จากระบบ
1.3.2.8 สามารถดูประวัติการซื้ อสิ นค้าได้ในกรณี ที่เป็ นสมาชิก
1.4 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินภำคนิพนธ์
1.4.1 รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลของภาคนิพนธ์ ( Detailed Study)
ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้มีการศึกษาระบบซื้ อขายออนไลน์ทวั่ ไป ค้นคว้าข้อดี ข้อด้อยของแต่ละเว็บไซต์ และได้ทาการสัมภาษณ์เจ้าของกิจการถึงขั้นตอนในการ
วางแผนการทางานแบบเก่าเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและทาให้เว็บไซต์มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
1.4.2 วิเคราะห์ระบบงาน ( System Analysis )
ข้อมูลต่างๆที่ได้รวบรวม รวมทั้งปั ญหาที่พบ นามาวิเคราะห์และวางแผน
ปฏิ บ ตั ิงานเพื่ อท าการออกแบบเป็ นเว็บ ไซต์เพื่ อให้ตอบสนองกับความต้องการ
ของผูใ้ ช้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนโดยแยกออกเป็ นทั้งหมด 2 ส่ วน
1.4.2.1.1

ส่ วนของฟังก์ชนั่

1.4.2.1.2

ส่ วนของอินเตอร์เฟส
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โดยในส่ วนของฟังก์ชนั่ นั้นจะจัดทาเป็ นไดอะแกรม ต่างๆ เช่น เวิร์ก
โฟลว์ไดอะแกรม ดาต้าโฟลว์ไดอะแกรม และอีอาร์ไดอะแกรม เพื่อแสดงฟังก์ชนั่
ของเว็บไซต์จากนั้นก็จะทาในส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ซ่ ึ งในส่ วนนี้จะทาเป็ นลักษณะ
ม๊อกอัพ หน้าจอโปรแกรมหลักคร่ าวๆ เพื่อแสดงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นใน
เว็บไซต์ และแนวทางในการออกแบบเว็บไซต์และทาการปรึ กษากับทีมผูจ้ ดั ทา
เพื่อวางแผนทั้งในส่ วนของฟั งก์ชนั่ และ ส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ก่อนที่จะเริ่ มต้นพัฒนา
เว็บไซต์
1.4.3 ออกแบบระบบงาน ( System Design )
ในขั้นตอนนี้ จะทาการออกแบบระบบและหน้าจอที่ใช้งานจริ งเพื่อให้ได้
เว็บไซต์ ที่ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ โดยคานึงถึง ยูไอ ( ยูสเซอร์ อินเตอร์เฟส )
และ ยูเอ็กซ์ ( ยูสเซอร์เอ็กซ์พีเรี ยนส์) เพื่อให้ผใู ้ ช้ ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด
1.4.4 พัฒนาระบบ ( System Development )
เป็ นขั้น ตอนในการพัฒ นาระบบ โดยผู ้จ ัด ท าจะใช้ โ ปรแกรม Visual
Studio ในการพัฒนาเว็บไซต์ ในฝั่งไคลเอนต์ และเขียนเว็บเซอร์วิสด้วยภาษาจาวา
สคริ ปต์และภาษาพีเอชพี โดยในส่ วนของฐานข้อมูลได้เลือกใช้ฐานข้อมูลพีเอสพี
มายแอดมิ น โดยนาข้อมู ล ทั้งหมดที่ ไ ด้จากการวิเคราะห์ และออกแบบระบบมา
พัฒนาเป็ นเว็บไซต์
1.4.5 ทดสอบระบบ ( System Testing )
หลังจากช่วงของการพัฒนาระบบ เมื่อพัฒนาฟังก์ชนั่ และส่ วนของกราฟิ ก
ดีไซน์ต่างๆครบถ้วนแล้วก็จะเป็ นในส่ วนของการทดสอบระบบซึ่ งในส่ วนนี้มกั จะ
มีการทดสอบที่แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
1.4.5.1.1 ทดสอบฟังก์ชนั่ ต่างๆในเว็บไซต์โดยให้ผใู ้ ช้ทดลองใช้งาน
1.4.5.1.2 ทดสอบความถูกต้องจากการค้นหาสิ นค้าโดยทีมผูพ้ ฒั นา
1.4.5.1.3 ทดสอบความถูกต้องในการเลือกสิ นค้าโดยทีมผูพ้ ฒั นา
1.4.5.1.4 ทดสอบความถูกต้องในการออกแบบสิ นค้าโดยทีมผูพ้ ฒั นา
ซึ่ งในการทดสอบต่างๆ นั้นทางผูจ้ ดั ทามิได้ทดสอบแต่เพียงผูเ้ ดียว แต่จะ
มีทีมผูพ้ ฒั นา ที่เป็ นผูท้ ดสอบระบบเพื่อทาการทดสอบระบบให้ ซึ่ งหากเว็บไซต์ มี
ความผิดพลาด ผูจ้ ดั ทาจะรี บดาเนินการแก้ไขโดยทันที
1.4.6 จัดทาเอกสาร ( Documentation )
การจัด ท าเอกสารประกอบภาคนิ พ นธ์ เพื่ อ เสนอรายงานต่ อ อาจารย์ที่
ปรึ กษาและคู่มือการใช้งานสาหรับใช้อา้ งอิงต่อไปในอนาคต
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1.5 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.5.1 เพิ่มช่องทางการตลาดให้กบั ร้านสมานเครื่ องประดับชุดไทย
1.5.2 เพิ่มทางเลือกให้และอานวยความสะดวกกับลูกค้าในการเลือกซื้ อสิ นค้า
1.5.3 ระบบสามารถจัดการกับสิ นค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
1.5.4 เพิ่มรายได้ให้กบั ร้านสมานเครื่ องประดับชุดไทย
1.6 Gantt Chart ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร
ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงระยะเวลาดาเนินภาคนิพนธ์
ระยะเวลำ
ขั้นตอนในกำรดำเนินงำน
1.การศึกษาระบบเบื้องต้น
และศึกษาความเป็ นไปได้
2.การวิเคราะห์ระบบ
3.การออกแบบวิเคราะห์
4.การพัฒนาระบบ
5.การทดสอบระบบ
6.การจัดทาเอกสาร

ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62
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1.7 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
1.7.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
1.7.1.1 Notebook ASUS A550J Core i7-4720HQ, up to 3.6GHz
1.7.1.2 Computer AMD FX8350 8Core 4.0 GHz
1.7.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
1.7.2.1 ระบบปฏิบตั ิการ Windows 10
1.7.2.2 โปรแกรม Visual Studio
1.7.2.3 โปรแกรม Adobe Photoshop CS6
1.7.2.4 โปรแกรม Xampp
1.7.2.5 โปรแกรม phpMyAdmin
1.7.2.6 โปรแกรม Bootstrap v1.11.4
1.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีร่ องรับระบบ
1.8.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
1.8.1.1 Computer
คอมพิวเตอร์ Core2Duo RAM 512 MB HDD 20 GB ขึ้นไป
1.8.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
1.8.2.1 ระบบปฏิบตั ิการ Windows 7 ขึ้นไป
1.8.2.2 ระบบปฏิบตั ิการ IOS 9.0 ขึ้นไป
1.8.2.3 Google Chrome version 50.0.2661 ขึ้นไป
1.8.2.4 Internet Explorer version 9 ขึ้นไป

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
2.1 พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ E-Commerce [1]
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce คือ ธุ รกิจที่มีการดาเนินธุ รกิจผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ มี
การใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่ อสารและอินเตอร์ เน็ต เพื่อทา
ให้กระบวนการทางธุ รกิจมีประสิ ทธิ ภาพ และตอบสนองความต้องการลุกค้า เพื่อลดต้นทุน และ
ขยายโอกาสทางการค้า และบริ การ โดยปั จจุบนั มีธุรกิจ E-Commerce เติบโตขึ้นมากมาย ได้แก่
LAZADA,AMAZON,E-BAY เป็ นต้น

รู ปที่ 2.1 กระบวนการทางานของ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce
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2.2 โปรแกรม Xampp[2]

รู ปที่ 2.2 สัญลักษณ์ของโปรแกรม Xampp
โปรแกรม Xampp คือโปรแกรมสาหรับจาลองServerให้ทางานในลักษณะของ WebServer
นั่น คื อ เครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ ข องเราจะเป็ นทั้ง Server และ Client ในเครื่ องเดี ย วกัน ท าให้ ไ ม่ ต้อ ง
เชื่ อมต่อกับ อิ นเทอร์ เน็ ต ก็ ส ามารถทดสอบเว็บ ไซต์ที่ ส ร้ างได้ทุ ก ที่ ทุ กเวลา โดยใน Xampp จะมี
ระบบจัดการฐานข้อมูลชื่อว่า phpMyAdmin

รู ปที่ 2.3 หน้าต่างโปรแกรม Xampp Control Panel
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2.3 โปรแกรม phpMyAdmin[3]
โปรแกรม phpMyAdmin คือโปรแกรมที่ใช้ในการบริ หารจัดการฐานข้อมูล Mysql โดยใช้
ภาษา PHP เนื่ องจากถ้าเราจะใช้ฐานข้อมูลที่เป็ น MySQL บางครั้งจะมี ความลาบากและยุ่งยากใน
การใช้งาน จึงมีเครื่ องมือในการจัดการฐานข้อมูล MySQL ขึ้น เพื่อให้การจัดการฐานข้อมูลง่ายมาก
ขึ้น
โปรแกรม phpMyAdmin เป็ นการจัด การฐานข้อ มู ล MySQL ผ่ า นเว็บ เบราว์เซอร์ โดย
สามารถที่ จะทาการสร้ างฐานข้อมูลใหม่ หรื อทาการสร้าง TABLE ใหม่ๆ และยังสามารถทาการ
insert delete update หรื อแม้ก ระทั่งใช้ ค าสั่ งต่ างๆ เหมื อนกับ กัน การใช้ภาษา SQL ในการสร้ าง
ตารางข้อมูล

รู ปที่ 2.4 หน้าต่างของโปรแกรม phpMyAdmin
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2.4 โปรแกรม Visual Studio Code[4]
Visual Studio Code หรื อ VSCode เป็ นโปรแกรม Code Editor ที่ ใ ช้ ใ นการแก้ ไ ขและ
ปรับแต่งโค้ด จากค่ายไมโครซอฟท์ มีการพัฒนาออกมาในรู ปแบบของ OpenSource จึงสามารถ
นามาใช้งานได้แบบฟรี ๆ ที่ตอ้ งการความเป็ นมืออาชีพ
ซึ่ ง Visual Studio Code นั้ น เหมาะส าหรั บ นั ก พัฒ นาโปรแกรมที่ ต้อ งการใช้ ง านข้า ม
แพลตฟอร์ ม รองรับการใช้งานทั้งบน Windows, macOS และ Linux สนับสนุนทั้งภาษา JavaScript,
TypeScript และ Node.js สามารถเชื่ อมต่ อกับ Git ได้ นามาใช้งานได้ง่ายไม่ ซับ ซ้อน มี เครื่ องมื อ
ส่ วนขยายต่าง ๆ ให้เลือกใช้อย่างมากมาก ไม่วา่ จะเป็ น 1.การเปิ ดใช้งานภาษาอื่น ๆ ทั้ง ภาษา C++,
C#, Java, Python, PHP หรื อ Go 2.Themes 3.Debugger 4.Commands เป็ นต้น

รู ปที่ 2.5 ตัวอย่างโปรแกรม Visual Studio Code
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2.5 HTML5[5]

รู ปที่ 2.6 สัญลักษ์ของHTML5
HTML5 คือ ภาษาหลักที่ใช้ในการสร้างเว็ปเพจโดยใช้ HTML5 เป็ นภาษาที่ถูกพัฒนาขึ้นมา
จากภาษา HTML โดยภาษา HTML5 จะมี Featuresใหม่ เพิ่ ม มากขึ้ นยกตัว อย่ า งเช่ น Semantic
Markup คือ การเพิ่ม Element ที่อ่านง่าย และทาให้เราทาSEOได้ง่ายขึ้น Canvas ที่ใช้ในการวาดรู ป
โดยจาเป็ นต้องใช้ Javascriptช่วย

2.6 การเปรียบเทียบระบบออกแบบสิ นค้ าระหว่างเว็บไซต์ samarn.com กับ
เว็บไซต์ brandburry.com
ตารางที่ 2.1 การเปรี ยบเทียบระบบออกแบบสิ นค้า
การออกแบบ

เว็บไซต์ samarn.com

เว็บไซต์ brandburry.com

เลือกสิ นค้า

✓

✓

เปลี่ยนสี ของสิ นค้า

✓

ปรับเปลี่ยนสิ้ นส่ วนสิ นค้า

✓

ขยายภาพสิ นค้า

✓

บทที่ 3
การวิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน
3.1 รายละเอียดของภาคนิพนธ์
ปั จจุบนั การสั่งซื้ อและจัดทาของร้ านสมานเครื่ องประดับชุ ดไทยนั้นจะเป็ นการสั่งงานที่
หน้าร้ านหรื อใช้การโทรศัพท์ในการสั่งงานและมีการจดบันทึกในสมุดรับออเดอร์ และยังไม่มีการ
จัดการระบบและข้อมูลต่างๆให้ดียิ่งขึ้นดี จึงอาจจะทาให้เกิดความผิดพลาดในการสั่งงานและจัดทา
ตามรายการที่ได้รับมา
ระบบซื้ อขายเครื่ องประดับชุ ดไทยออนไลน์ กรณี ศึกษาเว็บไซต์สมานดอทคอม จากัด จะ
เข้ามาช่ วยเพิ่มทางเลือกให้กบั ลูกค้าที่มีในปั จจุบนั โดยระบบนี้ จะเว็บไซต์ที่ดาเนิ นธุ รกิจในการซื้ อ
ขายเครื่ องประดับชุดไทยที่ทางร้านจัดทาขึ้นเอง ลูกค้าสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าจากเว็บไซต์ ทั้งนี้ ยงั มี
จุดเด่นนอกเหนือจากการซื้ อขาย ผ่านทางเว็บไซต์แล้ว ลูกค้ายังสามารถปรับแต่งรู ปแบบเฉพาะส่ วน
ด้วยตนเองได้จากระบบ
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3.2 ระบบซื้อขายเครื่ องประดับชุ ดไทยออนไลน์ ระบบงานปัจจุบัน (Work Flow Diagram)
3.2.1 ระบบงานปัจจุบัน

รู ปที่ 3.1 แผนผังการทางานของระบบซื้ อขายและออกแบบเครื่ องประดับชุดไทยออนไลน์ระบบเก่า
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3.2.2 ระบบงานใหม่

รู ปที่ 3.2 แผนผังการทางานของระบบซื้ อขายและออกแบบเครื่ องประดับชุ ดไทยออนไลน์ระบบ
ใหม่
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3.4 Functional Requirement
FRQ 1 ระบบสามารถตรวจการเข้าสู่ ระบบได้
FRQ 2 ระบบสามารถเพิ่มข้อมูลสมาชิกใหม่ได้
FRQ 3 ระบบสามารถเก็บข้อมูลสิ นค้าลงในตะกร้าได้
FRQ 4 ระบบสามารถแสดงรายละเอียดของโครงการได้
FRQ 5 ระบบสามารถแสดงรายละเอียดสิ นค้าได้
FRQ 6 ระบบสามารถเก็บข้อมูลการชาระเงินออนไลน์ได้
FRQ 7 ระบบสามารถปรับแต่งรู ปแบบเฉพาะส่ วนได้
FRQ 8 ระบบสามารถแสดงประวัติการสัง่ ซื้ อสิ นค้าได้
FRQ 9 ระบบสามารถแก้ไขข้อมูลสิ นค้าได้
FRQ 10 ระบบสามารถแก้ไขข้อมูลสมาชิกได้
FRQ 11 ระบบสามารถแสดงรายการสั่งซื้ อจากลูกค้าได้
FRQ 12 ระบบสามารถแก้ไขข้อมูลผูด้ ูแลระบบได้
FRQ 13 ระบบสามารถคานวณราคาของสิ นค้าได้
3.5 Non-Functional Requirement
NFRQ 1 สามารถแสดงสถานะของรายการสั่งซื้ อโดยอัตโนมัติ
NFRQ 2 สามารถจัดเก็บรู ปสิ นค้าอัตโนมัติหลังจากสิ นค้าถูกสั่งซื้ อ
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3.6 Use Case Diagram
uc Samarn Thai Jewelry

Samarn Thai Jewelry
Register
Login
EditUser
User

Order

Admin

ShoppingCart
Delete ShoppingCart
Custom Product
Confirm
Checkout
Tranform
ManageProduct
Managetranform
รู ปที่ 3.3 Use Case Diagram ของระบบซื้ อขายและออกแบบเครื่ องประดับชุ ดไทยออนไลน์ ของ
ร้านสมานชุดไทย
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3.7 Use Case Detail
ตารางที่3.1 แสดงการทางานของระบบสมัครสมาชิก
Use Case No.

UC001

Use Case Name

Register

Actors

User

Description

สมัครสมาชิก

Pre-Conditions

-

Post-Conditions

สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชนั่ Log in เพื่อเข้าสู่ ระบบ

ตารางที่3.2 แสดงการทางานของระบบเข้าสู่ ระบบ
Use Case No.

UC002

Use Case Name

Log in

Actors

User

Description

ล็อคอินเพื่อเข้าสู่ ระบบสาหรับสมาชิก

Pre-Conditions

-

Post-Conditions

สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชนั่ ต่างๆของระบบได้

Flow of Event

1.ระบบจะเริ่ มผูใ้ ช้ตอ้ งการเข้าระบบและหน้าสาหรับ กรอก ชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน
2.ถ้าผูใ้ ช้กรอกรหัสถูกต้อง ระบบจะแสดงหน้าต่อไปของการใช้งาน
3.หรื อ
3.1 ระบบจะแจ้งว่า ชื่อผูใ้ ช้ หรื อ รหัสผ่านไม่ถูกต้อง
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ตารางที่ 3.3 แสดงการทางานของระบบแก้ไขข้อมูล
Use Case No.

UC003

Use Case Name

Edit User

Actors

User

Description

สมาชิกสามารถทาการแก้ไขข้อมูลสมาชิก

Pre-Conditions

-

Post-Conditions

สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชนั่ Edit User เพื่อทาการแก้ไขข้อมูล

ตารางที่ 3.4 แสดงการทางานของระบบประวัติการสั่งซื้ อ
Use Case No.

UC004

Use Case Name

Order

Actors

User

Description

สมาชิกสามารถดูประวัติการสั่งซื้ อได้

Pre-Conditions

จะต้องทาการสั่งซื้ อก่อน

Post-Conditions

สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชนั่ Order เพื่อดูประวัติการสั่งซื้ อ

Flow of Event

1. ระบบจะทางานเมื่อผูใ้ ช้งานเข้าสู่ หน้าประวัติการสั่งซื้ อ
2. ระบบจะทาการแสดงรายการการสั่งซื้ อ
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ตารางที่ 3.5 แสดงการทางานของระบบเพิ่มสิ นค้าลงตะกร้า
Use Case No.

UC005

Use Case Name

Shopping Cart

Actors

User

Description

เพิ่มรายการสิ นค้าที่ลูกค้าเลือกลงในตระกล้าสิ นค้า

Pre-Conditions

-

Post-Conditions

สิ นค้าบันทึกลงรายการสิ นค้าในรู ปแบบของเซ็กชัน่

Flow of Event

1. ระบบจะทางานเมื่อผูใ้ ช้งานคลิกสั่งซื้ อสิ นค้า
2. ระบบทาการบันทึกคาสั่งซื้ อลงที่รายการสั่งซื้ อ
3. ระบบสามารถตรวจสอบสิ นค้าที่ซ้ื อว่าซ้ ากันกับที่มีอยูใ่ นตระกร้า
หรื อไม่ ถ้าใช่สินค้าตัวนั้นจะถูกเพิ่ม 1 ชิ้น

ตารางที่ 3.6 แสดงการทางานของระบบการเปลี่ยนแปลงตะกร้าสิ นค้า
Use Case No.

UC006

Use Case Name

Delete Shopping Cart

Actors

User

Description

ลูกค้าสามารถลบสิ นค้าออกจากตะกร้าได้

Pre-Conditions

ลบสิ นค้าที่ไม่ตอ้ งการสั่งซื้ อ

Post-Conditions

รายการสิ นค้าบันทึกการเปลี่ยนแปลงลงตะกร้าและแสดงผล

Flow of Event

1. ระบบจะทางานเมื่อผูใ้ ช้งานลบสิ นค้าออกจากตะกร้าสิ นค้า
2. ระบบทาการบันทึกคาสั่งซื้ อลงที่รายการสั่งซื้ อ
3. ระบบทาการบันทึกคาสั่งซื้ อลงที่รายการสั่งซื้ อ
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ตารางที่3.7 แสดงการทางานปรับแต่งสิ นค้า
Use Case No.

UC007

Use Case Name

Custom Product

Actors

User

Description

ลูกค้าสามารถปรับแต่งสิ นค้าได้

Pre-Conditions
Post-Conditions

รายการสิ นค้าบันทึกการเปลี่ยนแปลงลงตะกร้าและแสดงผล

Flow of Event

1.
2.
3.
4.

ระบบจะทางานเมื่อผูใ้ ช้งานต้องการปรับแต่งสิ นค้าเอง
ระบบทาการแสดงผลหลังจากปรับแต่งสิ นค้า
ระบบจะคานวนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ระบบทาการบันทึกคาสั่งซื้ อลงในรายการสั่งซื้ อ

ตารางที่3.8 แสดงการทางานแสดงสรุ ปรายการสั่งซื้ อสิ นค้า
Use Case No.

UC008

Use Case Name

Check Out

Actors

User

Description

สรุ ปรายการสั่งซื้ อ

Pre-Conditions

-

Post-Conditions

ระบบแสดงสรุ ปรายการสั่งซื้ อ

Flow of Event

1. ระบบจะทางานเมื่อผูใ้ ช้งานยืนยันรายการสั่งซื้ อสิ นค้า
2. ระบบทาการบันทึกรายการสั่งซื้ อ
3. ระบบแสดงใบสรุ ปรายการสิ นค้า
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ตารางที่3.9 แสดงการทางานแสดงการยืนยันสั่งซื้ อสิ นค้า
Use Case No.

UC009

Use Case Name

Comfirm Tranform

Actors

User

Description

ยืนยันการสั่งซื้ อสิ นค้า

Pre-Conditions

ลูกค้าต้องทาการยืนยันรายการสั่งซื้ อ

Post-Conditions

ระบบบันทึกการสั่งซื้ อให้ผดู ้ ูแลระบบ

Flow of Event

1.
2.
3.
4.

ระบบจะทางานเมื่อผูใ้ ช้งานยืนยันรายการสั่งซื้ อสิ นค้า
ระบบทาการบันทึกรายการสั่งซื้ อ
ระบบแสดงใบสรุ ปรายการสิ นค้า
ระบบจะส่ งคาสั่งซื้ อไปยังผูข้ าย

ตารางที่3.10 แสดงการทางานของระบบเข้าสู่ ระบบ
Use Case No.

UC010

Use Case Name

Log in

Actors

Admin

Description

ล็อกอินเพื่อเข้าสู่ ระบบสาหรับผูด้ ูแลระบบ

Pre-Conditions

-

Post-Conditions

สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชนั่ Log in เพื่อเข้าสู่ ระบบ

Flow of Event

1. ระบบจะทางานเมื่อผูใ้ ช้งานต้องการที่จะเข้าสู่ ระบบ
2. ผูใ้ ช้ระบบทาการกรอกข้อมูล Username และ Password
3. ระบบทาการตรวจสอบว่ามี Username และ Password ตรงกับใน
ระบบหรื อไม่ ถ้าตรงก็จะทาการล็อคอินเข้าสู่ ระบบ
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ตารางที่3.11 แสดงการทางานระบบการจัดการเนื้อหา
Use Case No.

UC011

Use Case Name

Manage Product

Actors

Admin

Description

แก้ไขข้อมูลสิ นค้า

Pre-Conditions

จัดการข้อมูลสิ นค้า

Post-Conditions

ระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงและแสดงผล

Flow of Event

1. ระบบจะทางานเมื่อผูใ้ ช้งานมีการเพิ่มหรื อลบสิ นค้า
2. ผูใ้ ช้ระบบทาการบันทึกส่ วนที่ถูกแก้ไข
3. ระบบจะตรวจสอบรหัสสิ นค้าก่อนบันทึกว่าสิ นค้านั้นแก้ไขได้
หรื อไม่
4. ระบบทาการบันทึกและแสดงผล

ตารางที่3.12 แสดงการทางานระบบการจัดการเนื้อหา
Use Case No.

UC012

Use Case Name

Manage Tranform

Actors

Admin

Description

จัดการแก้ไขรายการการสั่งซื้ อ

Pre-Conditions
Post-Conditions
Flow of Event

ระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงและแสดงผล
1. ระบบจะทางานเมื่อผูใ้ ช้งานมีการแก้ไขสถานะการจัดส่ งสิ นค้า
2. ผูใ้ ช้ระบบทาการบันทึกส่ วนที่ถูกแก้ไข
3. ระบบทาการบันทึกและแสดงผล
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3.8 Class Diagram

รู ปที่3.4 Class Diagram ของระบบซื้ อขายและออกแบบเครื่ องประดับชุดไทยออนไลน์ ของร้าน
สมานชุดไทย
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3.9 Sequence Diagram

รู ปที่3.3 Sequence Diagram : Register

รู ปที่3.4 Sequence Diagram : Login
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รู ปที่ 3.5 Sequence Diagram : Edit User

รู ปที่ 3.6 Sequence Diagram : Order
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รู ปที่ 3.7 Sequence Diagram : Shopping Cart

รู ปที่ 3.8 Sequence Diagram : Delete Shopping Cart
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รู ปที่ 3.9 Sequence Diagram : Custom Product

รู ปที่ 3.10 Sequence Diagram : Comfirm
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รู ปที่ 3.11 Sequence Diagram : Check Out

รู ปที่ 3.12 Sequence Diagram : Login
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รู ปที่ 3.13 Sequence Diagram : Manage System
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3.10 Entity Relationship Diagram

รู ปที่ 3.12 แสดงแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นติต้ ี (Entity Relationship Diagram)

บทที่ 4
การออกแบบทางกายภาพ
4.1 การออกแบบฐานข้ อมูล
การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) เป็ นวิธีการสร้างฐานข้อมูลในลักษณะรู ปแบบ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล ลักษณะการออกแบบฐานข้อมูลนั้นเป็ นการจัดการข้อมูลต่างๆ ให้อยูใ่ นรู ป
ของตารางโดยส่ วนของฐานข้อมูลจะมีการจัดการและเก็บข้อมูลไว้บนเซิ ร์ฟเวอร์ โดยใช้ MySQL
เป็ นการจัดการใช้ phpMyAdmin รายละเอียดของตารางข้อมูลมีดงั นี้
ตารางที่ 4.1 แสดงข้อมูลในตาราง admin
Relation : admin
Attribute

Description Attribute

Type

PK

Domain
Admin_id

รหัสผูใ้ ช้

Int(11)

Admin_user

ชื่อ

text

Admin_password รหัส

text

Admin_firstname ชื่อผูใ้ ช้

text

Admin_lastname นามสกุล

text

Admin_token

Int(11)

token

yes

FX

Referenee
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ตารางที่ 4.2 แสดงข้อมูลในตาราง app
Relation : app
Attribute

Description

Attribute

Type

PK

Domain
App_id

รหัสจัดการ

Int(11) yes

หน้าเว็บไซต์
App_title

หัวข้อ

varchar
(16)

App_promotion ข้อเสนอพิเศษ

text

App_address

ที่อยู่

text

App_phone

เบอร์โทรศัพท์

text

App_fax

แฟกซ์

text

App_line

ไลน์

text

App_email

อีเมล์

text

App_facebook

เฟสบุค๊

text

App_twitter

ทวีทเตอร์

text

App_youtube

ยูทูป

text

App_about_left

เนื้อหาฝั่งซ้าย

text

App_about_right เนื้อหาฝั่งขวา

text

FK

Referenee
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ตารางที่ 4.3 แสดงข้อมูลในตาราง cart
Relation : cart
Attribute

Description Attribute

Type

PK

FK

Referenee

Domain
cart_id

รหัสตะกร้า

Int(11)

yes

สิ นค้า
cart_user_id

รหัสตะกร้า

Int(11)

ของผูใ้ ช้
cart_remove

ยกเลิกการ

Int(1)

ทางานของ
ตะกร้า
cart_active

แสดงการ
ทางานตะกร้า

Int(1)

yes

User
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ตารางที่ 4.4 แสดงข้อมูลในตาราง cart_product
Relation : cart_product
Attribute

Description Attribute

Type

PK

FK

Referenee

Domain
cp_id

รหัสสิ นค้าใน

Int(11)

yes

ตะกร้า
cp_cart_id

รหัสตะกร้า

Int(11)

cp_product_id

รหัสสิ นค้า

Int(11)

cp_qty

จานวนสิ นค้า

Int(11)

cp_remove

ยกเลิกสิ นค้า

Int(11)

yes

product

ตารางที่ 4.5 แสดงข้อมูลในตาราง color
Relation : color
Attribute

Description Attribute

Type

PK

Domain
color_id

รหัสสี

Int(11)

color_name

ชื่อสี

text

color_remove

ยกเลิกสี

Int(11)

yes

FK

Referenee
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ตารางที่ 4.6 แสดงข้อมูลในตาราง diamond
Relation : diamond
Attribute

Description

Attribute

Type

PK

Domain
daimond_id

รหัสเพชร

Int(11) yes

daimond_name

ชื่อเพชร

text

daimond_price

ราคาเพชร

Int(11)

daimond_type

ชนิดเพชร

text

diamond_remove

ยกเลิกเพชร

Int(1)

FK

Referenee
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ตารางที่ 4.7 แสดงข้อมูลในตาราง detail
Relation : detail
Attribute

Description

Attribute

Type

PK

FK

Referenee

Domain
detail_id

รหัสรายละเอียด

int(11) yes

detail_project_id

รหัสชิ้นงาน

int(11)

detail_detail

รายละเอียดของร

text

ชิ้นงาน
detail_color

รายละเอียดสี

text

detail_image1

รายละเอียดรู ป1

text

detail_image2

รายละเอียดรู ป2

text

detail_image3

รายละเอียดรู ป3

text

yes

product
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ตารางที่ 4.8 แสดงข้อมูลในตาราง product
Relation : product
Attribute

Description

Attribute

Type

PK

FK

Referenee

Domain
product_id

รหัสสิ นค้า

int(11)

yes

product_title

ชื่อสิ นค้า

text

product_detail

รายละเอียด

text

Yes

Detail

Yes

Color

yes

type

สิ นค้า
product_color

สี สินค้า

text

product_price

ราคาสิ นค้า

text

product_dis

ส่ วนลด

text

product_promotion

โปรโมชัน่

text

สิ นค้า
product_type

ประเภทสิ นค้า

text

product_remove

ยกเลิกสิ นค้า

Int(11)
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ตารางที่ 4.9 แสดงข้อมูลในตาราง promotion
Relation : promotion
Attribute

Description

Attribute

Type

PK

FK

Referenee

Domain
promotion_id

รหัสโปรโมชัน่

int(11)

promotion_text

ข้อความ

text

โปรโมชัน่
promotion_active

สถานะ

int(1)

โปรโมชัน่
promotion_remove

ยกเลิก
โปรโมชัน่

int(1)

yes
yes

app
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ตารางที่ 4.10 แสดงข้อมูลในตาราง quotation
Relation : quotation
Attribute

Description

Attribute

Type

PK

FK

Referenee

Domain
quatation _id

รหัสใบสั่งซื้ อ

int(11) yes

quatation _user_id

รหัสผูใ้ ช้

int(11)

quatation _cart_id

รหัสตะกร้า

int(11)

quatation _price

ราคา

text

quatation _date

วันที่

text

quatation _status

สถานะ

int(11)

quatation _is_remove ยกเลิกใบสั่งซื้ อ

int(11)

yes

cart
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ตารางที่ 4.11 แสดงข้อมูลในตาราง type
Relation : type
Attribute

Description Attribute

Type

PK

Domain
type_id

รหัสประเภท

int(11)

type_name

ชื่อประเภท

text

type_detail

รายละเอียด

text

ประเภท
type_remove

ยกเลิก

int(11)

yes

FK

Referenee
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ตารางที่ 4.12 แสดงข้อมูลในตาราง user
Relation : user
Attribute

Description

Attribute

Type

PK

Domain
user_id

รหัสผูใ้ ช้

int(11)

user_username

ชื่อผูใ้ ช้

text

user_password

รหัส

text

user_fullname

ชื่อจริ งผูใ้ ช้

text

user_email

อีเมล์ผใู ้ ช้

text

user_tell

เบอร์โทรศัพท์

text

user_address

ที่อยู่

text

user_token

token

Int(11)

user_remove

ยกเลิก

int(11)

yes

FK

Referenee
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4.2 อธิบายโครงสร้ างเว็บไซต์
ตารางที่ 4.14 อธิ บายโครงสร้างของเว็บไซต์ฝั่งลูกค้า
ลาดับที่
รายการ
1.
สมัครสมาชิก

คาอธิบาย
แสดงหน้าสมัครสมาชิก

2.

เข้าสู่ ระบบ

แสดงหน้าเข้าสู่ ระบบ

3.

เลือกสิ นค้า

แสดงหน้าสิ นค้า

4.

เลือกสี สินค้า

แสดงหน้าสี สินค้า

5.

เลือกจานวนสิ นค้า

แสดงหน้ารายละเอียดสิ นค้าเพื่อเลือกจานวน
สิ นค้า

6.

ปรับแต่งสิ นค้า

แสดงหน้าปรับแต่งสิ นค้า

7.

ตรวจสอบรายการสั่งซื้ อ แสดงหน้ารายการสั่งซื้ อสิ นค้า

8.

ยืนยันการสั่งซื้ อ

แสดงหน้ายืนยันการสั่งซื้ อ

9.

แจ้งโอนเงิน

แสดงหน้าแจ้งโอนเงิน

10.

ประวัติการสั่งซื้ อ

แสดงหน้าประวัติการสั่งซื้ อ

11.

แก้ไขประวัติส่วนตัว

แสดงหน้าประวัติส่วนตัว
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ตารางที่ 4.15 อธิ บายโครงสร้างของเว็บไซต์ฝั่งผูด้ ูแลระบบ
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

หัวข้ อ
จัดการข้อมูลสิ นค้า
เพิ่มสิ นค้า
แก้ไขสิ นค้า
ลบสิ นค้า
จัดการประเภทสิ นค้า
เพิ่มประเภทสิ นค้า
แก้ไขประเภทสิ นค้า
ลบประเภทสิ นค้า
จัดการสี สินค้า
เพิ่มสี สินค้า
แก้ไขสี สินค้า
ลบสี สินค้า
จัดการเพชร
เพิ่มเพชร
แก้ไขเพชร
ลบเพชร
จัดการข้อมูลใบสั่งซื้ อ
ตรวจสอบการโอนเงิน
ปรับปรุ งสถานะใบสั่งซื้ อ
จัดการหน้าเว็บไซต์
แก้ไขโปรโมชัน่
แก้ไขที่อยูห่ น้าเว็บไซต์

คาอธิบาย
แสดงหน้าจัดการข้อมูลสิ นค้า
แสดงหน้าเพิ่มสิ นค้า
แสดงหน้าแก้ไขสิ นค้า
แสดงหน้าลบสิ นค้า
แสดงหน้าจัดการประเภทสิ นค้า
แสดงหน้าเพิ่มประเภทสิ นค้า
แสดงหน้าประเภทชนิดสิ นค้า
แสดงหน้าลบประเภทสิ นค้า
แสดงหน้าจัดการสี สินค้า
แสดงหน้าเพิ่มสี สินค้า
แสดงหน้าแก้ไขสี สินค้า
แสดงหน้าลบสี สินค้า
แสดงหน้าจัดการเพชร
แสดงหน้าเพิ่มเพชร
แสดงหน้าแก้ไขเพชร
แสดงหน้าลบเพชร
แสดงหน้าจัดการข้อมูลใบสั่งซื้ อ
แสดงหน้าตรวจสอบการโอนเงิน
แสดงหน้าปรับปรุ งสถานะใบสั่งซื้ อ
แสดงหน้าจัดการหน้าเว็บไซต์
แสดงหน้าแก้ไขโปรโมชัน่
แสดงหน้าแก้ไขที่อยูห่ น้าเว็บไซต์
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4.3 การออกแบบแผนผังของเว็บไซต์
ระบบซื้อขายและออกแบบเครื่ องประดับชุด
ไทยออนไลน์ ของร้านสมานชุดไทย

ผูใ้ ช้
สมัครสมาชิก

ผูด้ ูแล
จัดการสิ นค้า
เพิ่ม/แก้ไข/ลบ

เข้าสู่ระบบ
จัดการประเภทสิ นค้า

เลือกสิ นค้า
เลือกสี

เพิ่ม/แก้ไข/ลบ

เลือกจานวน

จัดการสี สินค้า

ปรับแต่งสิ นค้า
ไม่มี

เพิ่ม/แก้ไข/ลบ
มี

จัดการอัญมณี
เพิ่ม/แก้ไข/ลบ

ปรับแต่งสิ นค้า
ตรวจสอบการสัง่ ซื้ อ

จัดการใบสัง่ ซื้ อ

ยืนยันการสัง่ ซื้ อ

ตรวจสอบการโอนเงิน

แจ้งโอนเงิน

ปรับปรุ งสถานะใบสัง่ ซื้ อ

ประวัติการสัง่ ซื้ อ
แก้ไขประวัติส่วนตัว

จัดการหน้าเว็บไซต์
แก้ไขโปรโมชัน่
แก้ไขที่อยูเ่ ว็บไซต์

รู ปที่ 4.1 แสดงแผนผังระบบซื้ อขายและออกแบบเครื่ องประดับชุดไทยออนไลน์
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4.4 รายละเอียดของเว็บไซต์
หน้ าแรก

รู ปที่ 4.2 หน้าหลักของเว็บไซต์
ในรู ป ที่ 4.2 จะเป็ นหน้าแสดงหน้าเว็บไซต์ เมื่อผูใ้ ช้เข้ามาในเว็บไซต์ จะเห็ นข้อมูลของ
เว็บไซต์ ซึ่ งจะแสดงรายละเอียดของเว็บไซต์ดงั นี้ หน้าแรกของเว็บไซต์ หน้าสิ นค้า หน้าการสั่งซื้ อ
หน้าปรับแต่งสิ นค้า หน้าประวัติร้าน และหน้าติดต่อกับทางร้าน
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การเข้ าสู่ ระบบ

รู ปที่ 4.3 หน้าต่างการเข้าสู่ ระบบ
ในรู ปที่ 4.3 จะเป็ นหน้าแสดงการเข้าสู่ ระบบของผูใ้ ช้งานโดยผูใ้ ช้จะต้องทาการกรอกชื่อ
ผูใ้ ช้,รหัสผ่าน แล้วกดปุ่ มเข้าสู่ ระบบด้านล่างขวามือ แต่ในกรณี ที่ยงั ไม่ได้สมัครสมาชิ กก็สามารถ
กดปุ่ ม สร้างบัญชีได้จากทางด้านขวามือ

57
สมัครสมาชิก

รู ปที่ 4.4 หน้าต่างสมัครสมาชิก
ในรู ปที่ 4.4 จะเป็ นหน้าสมัครสมาชิกผูใ้ ช้สามารถสมัครสมาชิกได้โดยการกรอกชื่อผูใ้ ช้ ,
รหัสผ่าน, ชื่อ-นามสกุล ,อีเมล์, เบอร์ โทร, ที่อยู่ ตามตารางที่กาหนดไว้แล้วกดปุ่ มยืนยัน
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การแก้ ไขข้ อมูลส่ วนตัว

รู ปที่ 4.5 หน้าต่างแก้ไขข้อมูลส่ วนตัว
ในรู ป ที่ 4.5 จะเป็ นหน้าแสดงข้อมู ลส่ วนตัว เมื่ อ Login เข้าสู่ ระบบสาเร็ จจะมี ปุ่ ม แก้ไข
แสดงขึ้ นมา เมื่ อต้องการแก้ไขข้อมู ลส่ วนตัวให้กดที่ ปุ่ ม แก้ไข และแก้ไขชื่ อผูใ้ ช้ รหัสผ่าน ชื่ อนามสกุล อีเมล์ ที่ อยู่ เบอร์ โทร เมื่อแก้ไขเสร็ จแล้ว ให้กดปุ่ ม ยืนยัน เป็ นอันเสร็ จสิ้ นในการแก้ไข
ข้อมูลประวัติส่วนตัว
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การเลือกซื้อสิ นค้ า

รู ปที่ 4.6 หน้าแสดงรายละเอียดสิ นค้า
ในรู ปที่ 4.6 หน้าต่างแสดงรายการสิ นค้า ผูใ้ ช้สามารถดูรายละเอียดสิ นค้า ชื่อสิ นค้า, ราคา
สิ นค้า , ระยะเวลาการจัดทา, สี สินค้าและสามารถกดปุ่ ม Add to cart เพื่อเพิ่มสิ นค้าลงตะกร้า
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การปรับแต่ งสิ นค้ า

รู ปที่ 4.7 การปรับแต่งสิ นค้า
ในรู ปที่ 4.7 จะเป็ นหน้าต่างปรับแต่งสิ นค้า โดยผูใ้ ช้สามารถเลือกส่ วนประกอบจาก
ทางด้านขวามือ แล้วกดปุ่ มยืนยันการปรับแต่ง

61
การจัดการตะกร้ าสิ นค้ า

รู ปที่ 4.8 หน้าตะกร้าสิ นค้า
ในรู ปที่ 4.8 จะเป็ นหน้าต่างตะกร้าสิ นค้า ผูใ้ ช้สามารถดูสินค้าที่ตอ้ งการซื้ อได้จากหน้าต่าง
นี้และผูใ้ ช้สามารถแก้ไขจานวนสิ นค้าหรื อลบสิ นค้าที่เลือกได้ ก่อนกดปุ่ มยืนยันรายการ
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การชาระเงิน

รู ปที่ 4.9 สรุ ปรายละเอียดการสั่งซื้ อ
ในรู ปที่ 4.9 จะเป็ นหน้าต่างแสดงรายการสิ นค้า ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดและค่าจัดส่ งได้
จากหน้าต่างนี้และต้องการยืนยันการสั่งซื้ อสิ นค้าให้ทาการกดปุ่ มชาระสิ นค้า

63
การแจ้ งโอน

รู ปที่ 4.10 การแจ้งโอน
ในรู ปที่ 4.10 จะเป็ นหน้าต่างแสดงการแจ้งโอน ลูกค้าสามารถแจ้งโอนกับทางร้านโดยการ
กดปุ่ ม Select a file เพื่อ Upload รู ป สลิปการโอนเงิน เสร็ จแล้วทาการกดปุ่ ม Upload Image

64
4.5 รายละเอียดของเว็บไซต์ หลังบ้ าน (ผู้ดูแลระบบ)
หน้ าแรก

รู ปที่ 4.11 หน้าแสดงเข้าสู่ ระบบจัดการเว็บไซต์
ในรู ปที่4.11 จะเป็ นหน้าต่างแสดงการเข้าสู่ ระบบของ Admin โดยผูใ้ ช้จะต้อง เข้าสู่ ระบบ
ด้วย Username ของผูด้ ูแลระบบโดยกรอก Username และ Password

65
เมนู

รู ปที่ 4.12 เมนูในการเข้าไปทางานแต่ละหน้า
ในรู ปที่ 4.12 จะเป็ นหน้าต่างแสดงเมนู ในการจัดการเว็บ ไซต์ โดยผูใ้ ช้ส ามารถเลื อกทา
รายการจากเมนูดา้ นข้างได้

66
การจัดการสิ นค้ า

รู ปที่ 4.13 หน้าต่างการจัดการสิ นค้า
ในรู ปที่ 4.13 จะเป็ นหน้าต่างแสดงการจัดการสิ นค้า ผูใ้ ช้สามารถ แก้ไข ลบ หรื อเพิ่มสิ นค้า
ได้จากหน้าต่างนี้

67

รู ปที่ 4.14 หน้าต่างแก้ไขข้อมูลสิ นค้า
ในรู ปที่ 4.14 จะเป็ นหน้าต่างแสดงการปรับปรุ งข้อมูลสิ นค้า ผูใ้ ช้สามารถแก้ไขข้อมูล
สิ นค้าโดยกรอกประเภทสิ นค้า, ประเภทสี , ชื่อสิ นค้า , รายละเอียด, ราคา, ส่ วนลด และรู ปสิ นค้า
ทั้ง 3 รู ป

68

รู ปที่ 4.15 หน้าต่างเพิ่มสิ นค้า
รู ปที่ 4.15 จะเป็ นหน้าต่างแสดงการเพิ่มสิ นค้า ผูใ้ ช้สามารถเพิ่มสิ นค้าโดยกรอกประเภท
สิ นค้า, ประเภทสี , ชื่อสิ นค้า, รายละเอียด, ราคา, ส่ วนลด และรู ปสิ นค้า ทั้ง 3 รู ป

69

รู ปที่ 4.16 หน้าลบสิ นค้า
รู ปที่ 4.16 จะเป็ นหน้าต่างลบสิ นค้า ผูใ้ ช้สามารถลบสิ นค้าโดยกดปุ่ ม remove แล้วกดปุ่ ม
save changes

70
จัดการชนิดสิ นค้า

รู ปที่ 4.17 หน้าต่างการจัดการประเภทสิ นค้า
ในรู ปที่ 4.17 จะเป็ นหน้าต่างแสดงการจัดการประเภทสิ นค้า ผูใ้ ช้สามารถ แก้ไข ลบ หรื อ
เพิม่ ประเภทสิ นค้าได้จากหน้าต่างนี้

71

รู ปที่ 4.18 หน้าต่างเพิ่มประเภทสิ นค้า
รู ปที่ 4.18 จะเป็ นหน้าต่างแสดงการเพิ่มประเภทสิ นค้า โดยผูใ้ ช้สามารถเพิ่มประเภทสิ นค้า
โดยกรอกประเภทสิ นค้าและรายละเอียด

72

รู ปที่ 4.19 หน้าต่างแก้ไขประเภทสิ นค้า
ในรู ปที่ 4.19 จะเป็ นหน้าต่างแสดงการแก้ไขประเภทสิ นค้า โดยผูใ้ ช้สามารถแก้ไขประเภท
สิ นค้าโดยกรอกประเภทสิ นค้าและรายละเอียด

73

รู ปที่ 4.20 หน้าลบประเภทสิ นค้า
รู ปที่ 4.20 จะเป็ นหน้าต่างลบประเภทสิ นค้า โดยผูใ้ ช้สามารถลบประเภทสิ นค้าโดยกดปุ่ ม
remove แล้วกดปุ่ ม save changes

74
จัดการสี สินค้า

รู ปที่ 4.21 หน้าต่างการจัดการสี สินค้า
ในรู ปที่ 4.21 จะเป็ นหน้าต่างแสดงการจัดการสี สินค้า โดยผูใ้ ช้สามารถ แก้ไข ลบ หรื อเพิ่ม
สี สินค้าได้จากหน้าต่างนี้

75

รู ปที่ 4.22 หน้าต่างเพิ่มสี สินค้า
รู ปที่ 4.22 จะเป็ นหน้าต่างแสดงการเพิ่มสี สินค้า โดยผูใ้ ช้สามารถเพิ่มสี สินค้าโดยกรอกสี
สิ นค้า

76

รู ปที่ 4.23 หน้าต่างแก้ไขสี สินค้า
ในรู ปที่ 4.23 จะเป็ นหน้าต่างแสดงการแก้ไขสี สินค้า โดยผูใ้ ช้สามารถแก้ไขสี สินค้าโดย
กรอกสี สินค้า

77

รู ปที่ 4.24 หน้าลบสี สินค้า
รู ปที่ 4.24 จะเป็ นหน้าต่างลบสี สินค้า โดยผูใ้ ช้สามารถลบสี สินค้าโดยกดปุ่ ม remove แล้ว
กดปุ่ ม save changes

78
จัดการอัญมณี

รู ปที่ 4.25 หน้าต่างการจัดการอัญมณี
ในรู ปที่ 4.25 จะเป็ นหน้าต่างแสดงการจัดการอัญมณี โดยผูใ้ ช้สามารถ แก้ไข ลบ หรื อเพิ่ม
อัญมณี ได้จากหน้าต่างนี้

79

รู ปที่ 4.26 หน้าต่างเพิ่มอัญมณี
รู ปที่ 4.26 จะเป็ นหน้าต่างแสดงการเพิ่มอัญมณี โดยผูใ้ ช้สามารถเพิ่มรู ป,ชื่อ และราคาของ
อัญมณี ได้

80

รู ปที่ 4.27 หน้าต่างแก้ไข อัญมณี
รู ปที่ 4.26 จะเป็ นหน้าต่างแสดงการแก้ไข อัญมณี โดย ผูใ้ ช้สามารถแก้ไขรู ป,ชื่อ และราคา
ของ อัญมณี ได้

81

รู ปที่ 4.28 หน้าลบ อัญมณี
รู ปที่ 4.28 จะเป็ นหน้าต่างลบอัญมณี โดยผูใ้ ช้สามารถลบอัญมณี โดยกดปุ่ ม remove แล้ว
กดปุ่ ม save changes

82
จัดการใบสั่ งซื้อ

รู ปที่ 4.29 หน้าต่างจักการข้อมูลใบสั่งซื้ อ
ในรู ปที่ 4.29 จะเป็ นหน้าต่างแสดงข้อมูลใบสั่งซื้ อ ผูใ้ ช้สามารถดูรายการใบสั่งซื้ อและ
รายละเอียดของแต่ละใบสั่งซื้ อได้

83

รู ปที่ 4.30 หน้าต่างข้อมูลใบสั่งซื้ อ
ในรู ปที่ 4.30 จะเป็ นหน้าต่างแสดงข้อมูลใบสัง่ ซื้ อสิ นค้า ผูใ้ ช้แก้ไขสถานะใบสัง่ ซื้ อและ
สถานะของแต่ละรายการได้

84
จัดการหน้ าเว็บไซต์

รู ปที่ 4.31 หน้าต่าง promotion
ในรู ปที่ 4.31 จะเป็ นหน้าต่างแสดง promotion สิ นค้า ผูใ้ ช้สามารถลบ หรื อ สร้าง
promotion ได้

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลภาคนิพนธ์
การพัฒ นาระบบซื้ อ ขายและออกแบบเครื่ อ งประดับ ชุ ดไทยได้พ ฒ
ั นาเสร็ จสิ้ น ลงตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้อย่างสมบูรณ์ โดยในส่ วนของลูกค้านั้นสามารถสมัครสมาชิ ก สามารถแก้ไข
ข้อมูลส่ วนตัว สามารถเลือกซื้ อสิ นค้าลงในตะกร้าสิ นค้า สามารถดูรายละเอียดสิ นค้า แล้ว ลูกค้ายัง
สามารถปรับแต่งรู ปแบบเฉพาะส่ วนด้วยตนเองได้จากระบบสามารถดู ประวัติการซื้ อสิ นค้า และ
สามารถแจ้งโอนผ่านเว็บไซต์ได้ เป็ นต้น และในส่ วนของผูด้ ูแลระบบสามารถจัดการรายการสิ นค้า
ในระบบ สามารถจัด การข้อ มู ล ผูด้ ู แ ลระบบ สามารถจัด การตรวจสอบข้อ มู ล การสั่ ง ซื้ อ และ
ปรับเปลี่ยนสถานะของการสั่งซื้ อได้ เป็ นต้น
5.2 ข้ อดีของระบบ
5.2.1 สมาชิกสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าออนไลน์ได้
5.2.2 สมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลส่ วนตัวได้
5.2.3 สมาชิกสะดวกในการเรี ยกดูประวัติการสั่งซื้ อของตัวเอง
5.2.4 สมาชิกสามารถปรับแต่งสิ นค้าบางชนิดได้
5.2.5 สมาชิกสามารถแจ้งโอนผ่านหน้าเว็บได้
5.2.6 ผูใ้ ช้สามารถยืนยันการสมัครสมาชิกได้
5.2.7 เพิม่ โอกาสในการแข่งขันทางธุ รกิจ
5.3 ข้ อจากัดของระบบ
5.3.1 สิ นค้าบางชนิดยังไม่สามารถปรับแต่งสิ นค้าได้
5.3.2 ระบบยังขาดในส่ วนของการคืนสิ นค้า กรณี สินค้าชารุ ด ขาดหาย
5.4 ข้ อเสนอแนะ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานและให้ระบบมีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้นควรมีการพัฒนา
โดยเฉพาะในส่ วนของระบบซื้ อขายและออกแบบเครื่ องประดับชุดไทยออนไลน์ ดังต่อไปนี้
5.4.1 เพิม่ หุ่นโมเดลจาลองของสิ นค้าในภาพรวมทาให้สามารถดูตวั อย่างชิ้นงานได้หลาย
ชิ้นในการซื้ อสิ นค้าเพียงหนึ่งครั้ง
5.4.2 เพิ่มรู ปแบบการดูสินค้าตัวอย่างให้หลากหลายมุมมองมากขึ้น
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